
 
 

 

LISTA DE MATERIAL – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018 
 

       EVITEM ADQUIRIR MATERIAIS QUE NÃO CONSTAM NA LISTA E REAPROVEITEM O DO ANO ANTERIOR! 
 
- A agenda será fornecida pelo Colégio; 
- Pedimos a gentileza de etiquetar todo o material com o nome e ano do aluno (em letra de forma, maiúscula). 
 
USO PESSOAL: 
- 1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura, azul, de 96 folhas (Matemática); 
- 1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura, vermelho, de 96 folhas (Gramática / LPT); 
- 1 caderno brochura, tamanho universitário, capa dura, amarelo, de 96 folhas (Ciências, História e Geografia); 
- 2 colas bastão; 
- 1 caixa de lápis de cor – 24 cores; 
- canetas esferográficas (azul, vermelha e preta); 
- lápis preto ou lapiseira; 
- apontador com depósito; 
- borracha macia; 
- régua pequena (15 ou 20 cm); 
- 1 régua de 30 cm; 
- 1 transferidor de 180° (ao colocar o nome do aluno no transferidor,  cuidado para não esconder o centro); 
- tesoura sem ponta; 
- 1 caneta marca texto (amarela); 
- 1 pasta plástica fina transparente, com elástico (tarefa); 
- 1 pasta catálogo com 40 plásticos – transparente amarela (avaliações);  
- 1 pasta catálogo com 20 plásticos – transparente vermelha (LPT); 
- 1 pasta catálogo com 20 plásticos – transparente verde;  
- 1 minidicionário da Língua Portuguesa (Houaiss). 

 
 

INGLÊS: 

ATENÇÃO – ALUNOS DO 5º ANO USARÃO O MESMO LIVRO DE INGLÊS QUE USARAM NO 4º ANO. APENAS ALUNOS 
NOVOS DEVEM COMPRAR O LIVRO  
Cornerstone 3, Autores: Anna Uhl Chamot, Jim Cummins e Sharroky Hollie, Editora Pearson, 2013. ISBN 9780328771127;   
1 caderno brochura pequeno, capa dura azul – 96 folhas; 

1 pasta de plástico com aba (cor livre - tarefa). 
 

FILOSOFIA 

Livro paradidático:  
Mitos Gregos: o voo de Ícaro e outras lendas, tradução de Luciano Vieira Machado. Ática, 2005; 
1 caderno brochura pequeno, capa dura – 48 folhas; 
1 pasta  catálogo com 30 plásticos.  
 

ARTE: 

1 pasta com 20 plásticos de capa transparente branca; 2 revistas para recortes; 1 pasta plástica branca com elástico A4 
de 5 cm; 1 estojo (que ficará na sala de Arte – com 3 lápis, 1 apontador, 2 borrachas, 1 tesoura sem ponta e lápis de 
cor). 
 
MÚSICA 
As atividades de Música serão disponibilizadas no Google Sala de Aula, para melhor organização e acompanhamento 

das tarefas. 

 
LIVRO PARADIDÁTICO - será solicitado pela professora na 1ª reunião de pais. 


