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1. Material individual: 

É NECESSÁRIO MARCÁ-LO COM O NOME E A TURMA DA CRIANÇA. 
- 01 bloco pautado em tamanho A4, 50 folhas (colocar espiral).  
Obs: Os alunos veteranos poderão aproveitar o bloco usado em 2021. 
- 06 cadernos pautados, tipo brochurão, 60 folhas (01 para Matemática, 
01 para Língua Portuguesa, 01 para História, 01 para  Geografia, 01 para 
Ciências e 01 para Literatura e Produção textual.) Obs: Os alunos 
veteranos poderão aproveitar os cadernos de 2021, em bom estado. 
Solicitaremos reposição, se necessário. Não serão aceitos cadernos tipo 
espiral. 
- 01 pasta tamanho A4, transparente e incolor, com grampo mola (MAIS 
RESISTENTES). Obs: Os alunos veteranos poderão aproveitar uma das 
pastas de 2020, em bom estado. Solicitaremos reposição, se necessário. 
- 01 conjunto de 12 canetas hidrocor grossas. Obs: Marcar o nome em 
cada unidade e colocá-las num estojo com zíper. Somente para 
NOVATOS: 
- 01 caderno pautado, tamanho ofício, brochurão, capa dura, com 48 
folhas. 
Obs: Os cadernos dos alunos veteranos serão encaminhados à professora 
de 2022. 
 
2. Matemática: 

- Livro: Projeto Ápis - 5ºAno Ensino Fundamental – De 
acordo com a BNCC. – 4ª Edição 2020. Autor: Luiz Roberto 
Dante – Ed. Ática. 
- 01 apostila (por etapa letiva) a ser adquirida no Colégio 
em 2022. 
- 01 transferidor de 180°. 
 
3. Língua Portuguesa: 

- Livro PROJETO Buriti – BURITI Plus Português - 5 – Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental – De acordo com  a BNCC – 
1ª Edição. Editora Moderna. 
- 01 minidicionário de acordo com o Novo Acordo  Ortográfico. Optar por 
um dos sugeridos: Ruth Rocha - Editora Scipione ou Houaiss da Língua 
Portuguesa: Editora Objetiva ou Dicionário Júnior, Geraldo Mattos – 
FTD. (podendo aproveitar o do ano anterior) 
- 01 apostila (por etapa letiva) a ser adquirida no Colégio em 2022. 
 

4. Geografia: 

- Livro: AKPALÔ 5 - 5º Ano Ensino Fundamental – De acordo 
com a BNCC. 4ª Edição. Autora: Roseni Rudek e Lilian 
Sourient – Editora do Brasil. 
- Atlas Geográfico Escolar: edição atualizada -   Autora: Maria 
Elena Simielli - Editora Ática. 
 

5. História: 

- Livro PROJETO Buriti – BURITI Plus História - 5 – Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental – De acordo com               a 
BNCC – 1ª Edição. Editora Moderna. 
 

6. Inglês 

- Livro Didático: Guess What! Student’s book 5 
(AMERICAN ENGLISH) / Editora Cambridge. 
- Guess What! Workbook 5 (AMERICAN 
ENGLISH) /Editora Cambridge. 

*Importante: Os livros são versão AMERICAN. 
- 01 pasta preta fina com 30 plásticos 
encorpados (sugerimos o plástico de 0,15mm). 
Somente para alunos novatos. 
 

7. Ciências 

- Livro: PROJETO Buriti – BURITI Plus Ciências – 5 Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental – De acordo com a 
BNCC – 1ª Edição. Editora Moderna. 
- 01 pasta, tamanho A4, com 30 plásticos. 
 

8. Música: É necessário marcá-lo com o nome e a turma da criança. 

- 01 flauta doce soprano. (podendo aproveitar a do ano anterior - 
pode ser barroca ou germânica) 

 
 
9. Artes  

- 01 borracha 
- 01 pincel série 815 nº 12 
- 01 tubo de tinta acrílica de 37ml ou 02 tubos de tinta acrílica, de 20 ml 
nas cores: 

      - turno da manhã: violeta / - turno da tarde: terra de siena 
- 01 bloco de papel Canson tamanho A4, 20 folhas 
- 01 bucha de espuma (que não risca) 

 
10. Literatura: 

- 01 apostila a ser adquirida no Colégio em 2022. 
 

 TURNO DA MANHÃ: 

- O grande passeio - Autora: Larissa Lanna Reis. Editora: AASLE. (poderá 
ser adquirido no Colégio - no Espaço do Conhecimento Transcendente ou 
pelo site: www.editoralire.com). 
- Palavra de filho - Autora: Jonas Ribeiro. Editora do Brasil. 
- Detetive Siqueira em O panfleto - Autor: Dionisio Jacob. Editora: FTD. 

TURNO DA TARDE: 

- Espetinho de gafanhoto, nem pensar! : Diário de uma viagem à 
Tailândia e ao Vietnã - Autora: Maria Augusta Mantese Randon. Editora: 
Rocco. 

- Extraordinário - Autora: R. J. Palacio - Editora Intrínseca  
- Raimundo cidadão do mundo - Autor: Fábio Yabu. Editora: Panda Books. 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO INDIVIDUAL: 
É necessário marcá-lo com o nome e a turma do aluno. 

- 01 estojo escolar ou bolsinha com zíper. 
- 01 apontador com depósito. 
- 01 régua resistente (transparente) de 30 cm. 
- 01 caixa de lápis de cor, grande, com 12 unidades. 
- 04 lápis pretos, nº 02. Será permitido o uso de lapiseiras 0.9 ou 
0.7mm. 
- 01 calculadora pequena. 
- 02 borrachas macias. 
- 01 cola em bastão. 
- 01 tesoura pequena, sem ponta, com nome gravado. 
- 01 caneta marca-texto de qualquer cor. 
- 01 garrafa (squeeze) para água. 
- 01 caneta esferográfica azul ou preta. 

Kit 2021: 3(três) máscaras reserva para o aluno, acondicionadas em 
envelope de papel. Um envelope para máscaras usadas, caso sejam 
reaproveitáveis. Um recipiente de 100ml de álcool gel. Um pano 
multiuso (tipo Perfex). 

OBSERVAÇÕES: 
1. Trazer esse material diariamente na mochila e, se necessário, repô-lo no 

decorrer do ano letivo. 
2. Os alunos receberão a agenda oficial do Colégio (material de uso diário), 

na primeira semana de aula. 
3. Todo material individual deverá ser marcado com o nome do aluno, 

inclusive as peças do vestuário, onde deve ser bordado ou pintado, 
com caneta própria o nome por extenso e um sobrenome. Marcar o 
nome em todos os objetos do estojo. 

4. Os livros e cadernos devem ser encapados com plástico incolor 
transparente. 

5. Na compra dos cadernos, é importante optar por uma marca que tenha 
as folhas mais grossas. 

6. Dúvidas sobre a lista: entrar em contato com a Secretaria do Colégio, 
pelo telefone 3218-1717 ou WhatsApp 3218-1725 

7. Pedimos aos pais que se empenhem ao máximo para trazer o material 
completo, pois isso facilitará muito o trabalho a ser realizado com as 
crianças, desde o primeiro dia de aula. 
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