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Lista de Material Escolar – 5º ano do Ensino Fundamental – 2020 
 

 Materiais para entregar na escola  (de 13 a 17/01) 

                                                    (*etiquetar cadernos e pastas)                               

5 pastas de papelão com presilhas 

2 caixas grandes de lenço de papel  

1 bloco de folhas para fichário comum (sem desenho) 

2 pacotes coloridos criativo Lumi A4 ou Filipinho 

4 blocos de Canson creme 

40 plásticos (grossos) com 2 furos 

15 folhas de papel vegetal A4 

1 caixa de clips no 8 

1 pasta sanfonada plástica A4 transparente com 6 divisórias  

 

 Materiais que deverão permanecer na mochila do 

aluno     (*etiquetar todos) 

4 cadernos universitários, capa dura, com 96 folhas (espiral), 

não podem ser com folhas destacáveis e nem grandes ilustrações  

2 canetas esferográficas azuis e 2 vermelhas 

2 borrachas brancas 

3 lápis pretos no 2 

1 corretivo 

1 apontador com porta resíduos 

1 régua transparente e resistente de 30 cm e uma pequena 

de15 cm (que caiba no estojo) 

1 caixa de lápis de cor (24 cores) 

1 tubo de cola líquida 

1 tubo de cola bastão 

1 tesoura de boa qualidade sem ponta e com nome gravado 

1 caneta lumicolor (cor preferida do aluno) 

1 pasta com elástico  

1 compasso 

1 calculadora simples 

1 dicionário da Língua Portuguesa (utilizar o do ano anterior) 

1 agenda escolar personalizada (uso obrigatório), que será     

entregue na 1ª semana de aula, cujo pagamento será via  

boleto bancário e estará incluso na mensalidade de março. 

 

 Materiais que deverão ser entregues no primeiro 

dia de aula 

 Inglês  

1 pasta polionda vermelha com elástico, 2cm (etiquetada) 

1 caderno ata, 100 folhas (etiquetado – será usado até o 9º ano) 

 

 Livros Didáticos (precisam ser novos – não usados) 

(Lembramos aos pais que esses livros estão na opção de 

aquisição via escola) 
 

1) Livro de Matemática: Presente Matemática 

– 5 com encarte (5ª Edição – 2019), Autores: 

Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis, Editora 

Moderna / ISBN: (LA) 9788516120030 

 

2)  Livro de Ciências: Presente Ciências da 

Natureza – 5 (5ª Edição – 2019), Autores: 

Lilian Bacich, Célia R. Carone e Edilson A. 

Pichiliani – Editora Moderna / ISBN: (LA) 

9788516119454 

3) Livro de Língua Portuguesa: Presente 

Língua Portuguesa – 5 com encarte (5ª Edição 

- 2019), Autores: Débora Vaz, Elody Nunes 

Moraes e Rosângela Veliago – Editora 

Moderna / ISBN: (LA) 9788516119355 

4) Livro de Inglês: 

 American Kids Box level 3 – Student’s book, 2ª 

edição – Updated / ISBN: 9781316627532 

 American Kids Box level 3 – Workbook, 2ª edição – 

Update, Autores: Caroline Nixon e Michael 

Tomlinson – Ed. Cambridge / ISBN: 9781316627181 

5) Atlas Geográfico Escolar (2a edição), Editora Todolivro 

Blumenau, SC, 2009 / ISBN: 9788537602065 

6) Livro de História e Geografia,  Material próprio que será 

entregue na 1ª semana de aula, cujo pagamento será via boleto 

bancário e estará incluso na mensalidade de março. 

 

 Livros Paradidáticos 
(Os paradidáticos podem ser adquiridos conforme a preferência dos 
pais, já que a escola não fará pedido junto à editora). 

 

1) O Pequeno Príncipe, Autor: Antoine Saint 

Exupéry, Ed. Agir / ISBN: 9788522031443 

 
 
 

2) A Mina de Ouro, Autora: Maria José Dupre, Ed. 

Ática / ISBN: 9788508081790 

 
 
 

3) O mistério dos 5 estrelas, Autor: Marcos Rey, 

Ed. Global / ISBN: 9788526009981 

 
 

4) Eu e os outros, melhorando as relações, Autora 

Liliana Iacocca e Michele Iacocca, Ed. Ática / ISBN: 

9788508166176 
 

Pedimos que as editoras e números de ISBNs acima sejam respeitados. 

 

 Arte 

Será cobrada uma taxa de R$ 70,00 (setenta reais) para a 

compra do material coletivo. 

 

 Observações: 
1- Todo material que ficará na escola deverá ser entregue no 
período de 13/01 a 17/01/2020, às inspetoras de alunos dentro de 
uma sacola, com identificação por fora. 
2- O material da lista deve ser o mais simples e funcional, para não 
atrapalhar o rendimento da aula, com distrações. 
3- Colocar no uniforme do aluno o nome completo para devolução, 
em caso de perda. 
4- As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será 
aceita pela escola desde que ofereça qualidade, segurança e 
durabilidade. 

Início do ano letivo: 21/01/2020


