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LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL - 5º ANO - 2017 
  

 

-Alunos novos: os materiais deverão ser entregues na primeira entrevista com os pais, agendada pela escola.  
-Alunos rematriculados:  deverão entregar seu material na recepção do Colégio durante a primeira semana de 
fevereiro.   

 
Todos os materiais do ano anterior que estiverem  em boas condições poderão ser REAPROVEITADOS. 

 
 

-1 avental de plástico para aulas de Arte ou camiseta 
usada, em número maior do que o aluno usa. 
-1 tesoura sem pontas com o nome do aluno. 
-1 estojo. 
-1 caixa de lápis de cor. 
-1 jogo de canetinhas. 
-2 canetas esferográficas: uma azul e uma preta. 
-2 canetas coloridas (opção de cores livre). 
-1 tubo de cola líquida (40g).  
-2 tubos de cola bastão. 
-3 lápis de escrever (sempre apontados) ou lapiseiras 
0,7 mm. 
-1 apontador com lixeira. 
-1 corretivo, preferencialmente de fita. 
-1 borracha.  
-1 régua de 30 cm, 1 transferidor e 1 compasso. 
-3 cadernos grandes, capa dura (96 folhas). Podem ser 
os mesmos do ano anterior. 

-1 caderno grande para Inglês, capa dura (96 
folhas). Pode ser o mesmo do ano anterior.  
-2 cadernos pequenos, capa dura (50 folhas) 
para Música e Espanhol. Podem ser os mesmos 
do ano anterior. 
-2 pastas plásticas, transparentes, finas e com 
elásticos. Podem ser as mesmas do ano 
anterior. 
-1 flauta doce soprano, marca Yamaha, 
Germânica (mesma do ano anterior). 
-1 protetor auricular para aula de Música. 

              -1 pen drive. 

-1 refil de lenços umedecidos. 
-1 repelente em spray. Observar o prazo de 
validade do que sobrou do ano anterior. 
-1 protetor solar. Observar o prazo de validade 
do que sobrou do ano anterior. 
-1 caixa de lenços de papel para uso individual 
-1 boné. 

 

 

Deverá vir diariamente com o aluno: 

-1 garrafa de água higienizada e com água. 
-1 toalhinha para o lanche. 
 
 
LIVROS  
Didáticos:  
 
História: PROJETO LUMIRÁ. História 5º Ano. Editora Ática, 2.edição,  2016. 
  
Geografia: FAÇA! GEOGRAFIA. 5º Ano (livros 1 e 2). Editora FTD, edição 2016.  
 
Ciências: PROJETO LUMIRÁ. Ciências 5º Ano. Editora Ática, 2ª edição,  2016.  
 
Língua Portuguesa: PROJETO BURITI. Português 5. Editora Moderna. 3ª edição, 2013. 
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Matemática: FAÇA! MATEMÁTICA: A conquista, 5º Ano, de Giovanni e Giovanni Junior (livros 1 e 2).  
Editora FTD, edição 2016. 
 
Inglês: KIDS’ WEB 5 - Richmond – Second Edition – Editora Moderna, edição 2014. 
 
Espanhol: NUEVO RECREO 5. Roberta Amendola, Editora Santillana. 3ª edição, 2014.   
 
Dicionários (Espanhol, Inglês e Português): Poderão ser os mesmos de 2016.  

 
Literatura: Serão indicados nos primeiros meses do ano.     
 
Para alunos novos: 
-1 dicionário de Português. Sugestão: Minidicionário Aurélio, Editora Positivo. 
-1 dicionário de Inglês.  Sugestões: Editora Cambridge ou Editora Oxford. 
-1 dicionário de Espanhol:  Sugestão:  Editora Santillana.   
 

A relação dos livros foi disponibilizada às principais livrarias. Pedimos aos pais que os livros sejam 
encomendados com antecedência na livraria de sua preferência.  

 
Todos os materiais deverão estar  identificados com o nome do aluno/aluna. 

 
 
Empresas credenciadas para venda de uniformes:  

 Weikki Confecções – 3322 2593 

 Nódhice – 3323 1623 
 
 
 
 
 


