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LISTA DE MATERIAL - 2020 

ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO (USO DIÁRIO) 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
PORTUGUÊS 

✓ Português: Linguagens. 5º ano. Willian Cereja e Thereza Cochar. 6ª Edição Reformulada. Editora Atual, 2017. 
✓ Minidicionário da Língua Portuguesa: Poderá ser utilizado qualquer dicionário atualizado. 

✓ 01 Caderno de Redação modelo próprio do Colégio (adquirir no colégio na primeira semana de aula). 

✓ 01 caderno brochura grande 96 folhas (para uso diário). 

INGLÊS 

✓ YOU TABBIE 5. Adriana Saporito e Sueli Valente. Editora Mac Millan, 2014. 
✓ 01 caderno brochura pequeno 96 folhas (para uso diário). 

CIÊNCIAS 

✓ Projeto Buriti. 5º ano. Editora Moderna, 2018 - Obra Coletiva. De acordo com a BNCC. 
✓ 01 caderno brochura grande 48 folhas (para uso diário). 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

✓ Coleção: Eu gosto mais. 5º ano. Célia Maria Costa Passos e Zeneide Albuquerque Inocêncio da Silva. 4ª Edição. Editora IBEP, 2018. 

✓ 02 cadernos brochura grande 96 folhas (para uso diário/ 01 para História e 01 para Geografia). 

MATEMÁTICA 

✓ Projeto ÁPIS. 5º ano. Luiz Roberto Dante. 3ª Edição. Editora Ática, 2017. De acordo com a BNCC. 
✓ 01 caderno brochura grande 96 folhas (para uso diário). 

ENSINO RELIGIOSO 

✓ Crescer com Alegria e Fé. 5º ano. Ednilce Duran, Glair Arruda. 2ª Edição. Editora FTD, 2018. 

✓ 01 caderno brochura pequeno 48 folhas (para uso diário). 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NA ESCOLA 

✓ Programa Oficina das Finanças na Escola. Vol. 5. Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva Lunes. 2ª 

edição. Brasília, Editora Oficina, 2017. 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 

✓ 01 estojo completo contendo: 

o 01 lápis preto 

o 01 caneta esferográfica preta ou azul 

o 01 caneta esferográfica vermelha 

o 01 borracha 

o 01 tesoura sem ponta 

o 01 apontador c/ depósito 

o 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

o 01 caixa de canetas hidrocor fina com 12 unidades 

o 01 caixa de giz de cera grosso com 12 unidades 

o 01 marca texto 

✓ 01 régua de 30cm  

✓ 01 garrafa para água 

✓ 01 cola bastão 

✓ 01 camiseta adulto usada (com o nome do estudante), para 

usar em atividades com pintura 

✓ 02 gibis (em bom estado de conservação para projeto literário). 

✓ 02 revistas para recorte. 

* Os materiais ficam em casa e devem ser repostos 

gradativamente durante o ano, de acordo com o uso.

 

OBSERVAÇÕES 
● Aula inaugural com pais e estudantes novos: 24/01/2020, sexta-feira, das 14h30 às 16h. 

● Início das aulas: 27/01/2020. 

● Não haverá Agenda Escolar a partir do 4º ano. O acompanhamento será pelo aplicativo ExtraClasse e/ou 

site da escola. 
● Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e devidamente etiquetados. 
● Não será permitido o uso de fichário. 
● A entrega de material deverá ser feita no dia 23/01/2020 e 24/01/2020, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

ENTREGA NO TURNO EM QUE O ESTUDANTE ESTÁ MATRICULADO. 
● Para quem optou para pagar a taxa de material de uso individual, já estão inclusos três livros para o 

Projeto Leitor SAFA. 
● Para quem optou em adquirir o material de uso individual, a relação dos 3 títulos dos livros literários será 

enviada na primeira semana de aula. 
 
 
 
 

 

 

SUGESTÕES PARA A COMPRA DE UNIFORME 
 

O uniforme escolar poderá ser adquirido nas lojas relacionadas no verso. 



Pelo site: 

www.pluriformeloja.com.br 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 
 
 

A Livraria Leitura estará com ponto de venda no  

SAFA a partir de 18 de novembro de 2019  a 31 de janeiro 

de 2020. 

http://www.pluriformeloja.com.br/

