LISTA DE MATERIAIS - 5º ANO/2021
-1 tesoura sem pontas com o nome do aluno. (Pode ser a mesma do ano anterior).
-1 estojo.
-1 caixa de lápis de cor.
-1 jogo de canetinhas.
-2 canetas esferográficas: uma azul e uma preta.
-2 canetas coloridas.
-1 tubo de cola líquida (40g).
-2 tubos de cola bastão.
-3 lápis de escrever ou lapiseira 0,7 mm.
-1 apontador com lixeira.
-1 corretivo, preferencialmente de fita.
-2 borrachas brancas.
-1 régua de 30 cm.
-2 cadernos grandes, espiral, capa dura (96 folhas). Um será utilizado para Matemática e outro para Língua
Portuguesa.
-3 cadernos grandes, espiral, capa dura (48 folhas). Serão utilizados para Ciências, Geografia e História.
-2 cadernos grandes, espiral, capa dura (48 folhas) para Inglês e Espanhol. Podem ser os mesmos do ano
anterior.
-1 caderno pequeno, espiral, capa dura (48 folhas) para Música e Ritmos. Pode ser o mesmo do ano anterior.
-1 caderno de caligrafia com linhas finas. Pode ser o mesmo do ano anterior.
-2 pastas plásticas, transparentes, finas e com elásticos. Podem ser as mesmas do ano anterior.
-2 pastas plásticas transparentes com elásticos (4 cm). Para arquivamento de atividades na escola. Podem
ser as mesmas do ano anterior.
-1 flauta doce soprano, marca Yamaha, Germânica (a mesma do ano anterior).
-1 protetor auricular para aula de Música (o mesmo do ano anterior).
-1 refil de lenços umedecidos.
-1 repelente em spray. Sugerimos observar o prazo de validade do que sobrou do ano anterior.
-1 protetor solar. Sugerimos observar o prazo de validade do que sobrou do ano anterior.

-1 caixa de lenços de papel.
1
 everá vir diariamente para a escola com o aluno:
D
-1 garrafa de água higienizada e com água.
-1 toalha, 1 colher ou garfinho para o lanche.
-Além da máscara do rosto, mais 2 máscaras para troca durante a tarde. Para as aulas de Educação Física, trazer
uma máscara descartável. Um saquinho com as máscaras limpas e outro para guardar as máscaras usadas
(quando forem de pano).

Livros Didáticos:
História: Porta Aberta para o mundo – História. Alfredo Boulos Júnior. 5º ano. São Paulo: Editora FTD,
edição 2019.
Geografia: Porta Aberta para o mundo - Geografia. Adão Cândido da Silva e Laercio Furquim Júnior. 5º
ano. São Paulo: Editora FTD, edição 2019.
Ciências: Porta Aberta para o mundo – Ciências. Ângela Bernardes de Andrade; Olga Regina Andrade e Sueli
Fanizzi. 5º ano. São Paulo: Editora FTD, edição 2019.
Língua Portuguesa: Marcha Criança Língua Portuguesa. Maria Teresa Marsico; Maria Elisabete Armando
Coelho e Vívian Marsico. 5º ano. São Paulo: Editora Scipione, edição 2019.
Gramática: Gramática Fundamental 5. Douglas Tufano. 5º ano. São Paulo: Editora Moderna, 4ª edição 2020.
Matemática: Matemática. Luiz Roberto Dante. Projeto Ápis.  5º ano. São Paulo: Editora Ática, edição 2020.
Inglês: Guess What! 4 Student 's Book - American and Guess What! 4 Workbook With Online Resources American. Editora Cambridge. Ano: 2015. 1ª Edição. Continuaremos o trabalho com o mesmo livro do 4º
ano de 2020. Somente alunos novos devem adquirir. Site: https://www.disal.com.br/logosofico
Espanhol: Ventanita al español. Editora responsável: Adriana Feitosa. São Paulo: Editora Moderna, edição
2013.
Dicionários (Espanhol, Inglês e Português): Poderão ser os mesmos do ano anterior.
Literatura Infantojuvenil: Julio Verne, adaptação de Clarice Lispector. A ilha misteriosa. Editora Rocco.
Edição 2007.
Apenas para alunos novos:
-1 minidicionário de Português. Sugestão: Aurélio, Editoras Positivo, Houaiss ou Moderna.
-1 minidicionário de Inglês. Sugestão: Editoras Cambridge ou Oxford.
-1 minidicionário de Espanhol. Sugestão: Editoras Santillana ou Señas.

Empresas credenciadas para venda de uniformes:
• Weikki Confecções – 33222593
• Nódhice – 33231623

-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.
-Todos os materiais devem estar identificados com o nome do aluno.

