Lista de materiais individuais e livros para 2021
5º ano - Ensino Fundamental I
Orientações:
1. Os materiais do ano anterior que estiverem em bom estado devem ser reaproveitados,
principalmente os cadernos. Para o reaproveitamento dos cadernos, não é necessário
retirar as páginas já utilizadas.
2. Para efeito de organização, pedimos que todo o material seja trazido no primeiro dia de
aula, mesmo aqueles que serão usados posteriormente.
3. Pedimos que observem a qualidade destes materiais, pois interferem na elaboração e no
resultado das atividades.
4. Os materiais deverão ser repostos conforme a necessidade.
5. Sugerimos estojos com zíper e alcinhas de elástico individuais internas para os lápis, pois
são bastante organizadores para as crianças.
6. Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo do aluno e série.
7. O aluno deve usar uma mala ou mochila escolar, etiquetada com seu nome em lugar
visível. Ela deve ser suficientemente grande para comportar uma pasta de elástico (A4).
8. Nesta série, o trabalho com Ambientes Virtuais de Aprendizagem se intensifica. Em
algumas situações, será solicitada a realização de atividades em casa nesses ambientes.
Assim, é necessário que o aluno tenha acesso a algum dispositivo digital (de preferência
computador) conectado à internet.
9. Ao longo do ano, poderão ser solicitados novos livros para apoio ao trabalho.

Materiais individuais:
- 1 estojo contendo:
● 2 lápis grafite - 2B preto
● 1 lapiseira com grafite 2B e com, no mínimo, 0.9 de espessura (opcional)
● 1 tesoura sem ponta
● 1 cola bastão
● 1 borracha
● 1 caixa de lápis de cor – 24 cores – aquarelável
● 1 conjunto de canetas hidrocores – ponta fina – 12 cores
● 1 apontador com depósito
● 1 régua de 15 cm
● 1 régua de 30 cm
● 1 caneta esferográfica azul, 1 preta e 1 vermelha
● 2 canetas marca-texto de cores diferentes
- Cadernos com espiral  (pedimos que os cadernos não sejam com páginas destacáveis):
● 1 caderno universitário para Matemática, quadriculado (1 cm x 1 cm), 96 folhas,
capa dura

●
●
●
●

1 caderno universitário para Português, pautado, 96 folhas, capa dura
1 caderno universitário para História/Geografia e Ciências, pautado, 96 folhas, capa
dura
1 caderno universitário para Inglês, pautado, 96 folhas, capa dura
1 caderno de desenho A4 de 100 folhas.

- Pastas:
● 1 pasta fichário, tamanho 25 cm x 33 cm (com 4 argolas), com 50 plásticos
transparentes (4 furos, para A4, 230 mm x 310 mm)
● 1 pasta com presilha Romeu e Julieta com 15 plásticos (A4, 230 mm x 310 mm)
● 1 pasta de elástico com aba, tamanho 235 mm x 335 mm, para trabalho extraclasse
● 1 prancheta
- Agenda:
● 1 agenda com pauta, capa dura, espiral fechado ou brochura, com data (numeral) e
dia da semana. A medida deve ser entre 10 x 15 cm e 15 x 20 cm.

Livros:
1. Ligamundo Matemática - 5º ano 1ª edição
ISBN 9788547234690
Eliane Reame
Editora Saraiva

2. Presente Língua Portuguesa - 5º ano 5ª edição + Caderno de Atividades
ISBN 9788516119355
ISBN
(Caderno
de
Atividades)
9788516120207
(Importante: o Caderno de Atividades
também será adotado)
Elody Nunes Moraes, Débora Vaz,
Rosângela Veliago
Editora Moderna

3. Faça! Ciências - 5º ano - 2ª edição
ISBN 7898683435805
(Conjunto: Parte 1, Parte 2 e Faça você mesmo)
Geslie Coelho
Editora FTD

4. Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa
Antônio Houaiss
Editora Moderna

5. Life 1- Combo Split B (American- 2nd edition)
ISBN 9780357047910
Stephenson, Dummett, Hughes
Editora National Geographic Learning

6. Amulet - Book One: The Stonekeeper
ISBN 9780439846813
Kazu Kibuishi
Editora Scholastic, Graphix

7. Buracos
Louis Sachar
Editora Martins Fontes

8. Kafka e a boneca viajante
Jordi Sierra i Fabra
Editora Martins Fontes

9. O escaravelho do diabo
Lúcia Machado de Almeida
Editora Ática

10. A cor do preconceito
Carmen Lucia Campos, Sueli Carneiro, Vera Vilhena
Editora Ática

11. A Menina que fez a América
Ilka Brunhilde Mauriti
Editora Quinteto

Observações finais:
-

Nos casos em que a edição do livro é relevante e deve ser considerada na
aquisição, o número de edição está discriminado nos dados das obras
presentes nesta lista. É importante atentar para esses dados. Para as demais
obras, sem edição indicada, as versões mais atuais são preferíveis, podendo
também ser adquiridas obras de edições anteriores.

-

Embora solicitemos apenas títulos com previsão de estoque, a disponibilidade
de venda dos livros escolhidos depende da produção e distribuição por parte
das respectivas editoras.

-

Recomendamos adquirir todos os livros, inclusive os paradidáticos, antes do
início das aulas, pois passado esse período muitas editoras recolhem seus
exemplares.

