
 

 

 

 

5º ano - Ensino Fundamental 1 
1. Didáticos 

 

2. Paradidáticos 
 

1º Bimestre: Ponte para Terabítia, Katherine Paterson, Ed. Salamandra 

2º Bimestre: Nas ruas do Brás, Dráuzio Varella, Ed. Companhia das Letrinhas 

3º Bimestre: Divinas Aventuras - Histórias da Mitologia Grega, Heloísa Prieto, Ed. Companhia das Letrinhas 
 

3. Livros digitais para serem lidos na plataforma ÁRVORE DE LIVROS (Adquirir assinatura) 
 

 Contos Tradicionais do Brasil para jovens      
 

 Histórias do Velho Nestor, contando seus contos de horror   
 

 Malala, a menina que queria ir para a escola  
 

 Natal, férias e outras histórias  
 

 Sherlock Holmes, o jogador desaparecido  
 

 Ler é navegar - Poemas  
 

Sugestões para compra: 

LIVRO FÁCIL - PLANTÃO DE VENDAS DE MATERIAL DIDÁTICO NA ESCOLA 
De segunda a sexta, das 8h às 17h30 (Período de 9 a 19/12 e de 7 a 31/01/2020 e no sábado 18/01/2020 das 9h às 14h). 
 
PLATAFORMA ÁRVORE DE LIVROS - venda exclusiva pelo site: https://www2.arvoredelivros.com.br/familias 
Para efetuar a compra na Plataforma será necessário ter em mãos o código utilizado para acesso durante esse ano. 
 
EDITORA MODERNA - A compra poderá ser feita diretamente pela editora no endereço: www.modernacompartilha.com.br 
 
 

Disciplina Livro Autor Editora 

Português Projeto Presente:  
Livro e caderno de atividades 

Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, 
Rosângela Veliago 

Moderna 

Matemática Projeto Presente:  
Livro e caderno de atividades 

Estela Milani / Luiz Márcio 
Imenes/ Marcelo Lellis 

Moderna 

História – Área do Conhecimento: 
Ciências Humanas - 5ª edição 

Projeto Presente Ricardo Dreguer/Cássia Marconi Moderna 

Geografia – Área do Conhecimento: 
Ciências Humanas - 5ª edição 

Projeto Presente Neuza Guelli/Cintia Nigro Moderna 

Ciências Naturais  Projeto Presente Célia R. Carone / Edilson A. 
Pichilian / Lilian Bacich 

Moderna 

Ensino Religioso Nova Bíblia Pastoral  Paulus 



 

 

 
 

 

5º ano - Ensino Fundamental 1 
 

1.   Lista de materiais 
 1 Pasta fina azul de plástico, com elástico - tamanho ofício 
 1 caderno universitário brochura azul capa dura com margem - 96 folhas (Língua Portuguesa) 
 1 caderno universitário pautado vermelho (brochura) capa dura - 96 folhas (Matemática) 
 1 caderno universitário brochura verde capa dura com margem - 96 folhas (Ciên/Ens. Religioso) 
 1 caderno universitário brochura amarelo capa dura com margem - 96 folhas (Hist/ Geo) 
 1 Régua de 30 cm transparente  
 15 Unidades de saco plástico - tamanho ofício 4 Furos 
 1 Ecocores Lumi 5 cores / Pct. 50 fls. 
 Bloco desenho A4 branco 140 g 20 fls. Canson 
 1 Flauta doce soprano − sistema germânico − marca Yamaha (iden ficar com o nome na capa e na flauta) 
 1 Pasta catálogo azul com 10 plásticos  
 1 garrafa para água de uso diário e obrigatório  
 
2.  1 Estojo contendo: 
 4 Lápis grafite  
 Apontador com depósito simples 
 Borrachas brancas  
 2 Canetas marca-texto cor amarela (1 por semestre) 
 1 Tesoura sem ponta  
 1 Caneta esferográfica azul  
 1 Caneta esferográfica verde 
 Caixa de lápis de cor − 24 (sugestão: Faber Castell) 
 Colas bastão de 20 gramas e 1 cola líquida branca 
 1 Régua de 15 cm transparente 
 1 Jogo de canetas hidrocor 12 cores (sugestão: Faber Castell) 1 caneta corretiva 
 
3.  Material para aulas de arte 
 01 Camiseta grande para proteger o uniforme durante as aulas de Arte  
 02 Colas líquidas de 110g  
 01 Canetão preto hidrocor (ponta média) 
 01 Tela para pintura 30X30cm 
 01 Caneta permanente preta – ponta média 

 
 

Orientações gerais: 
 Comprar apenas o solicitado, evitando excessos; 
 Evitar mochilas grandes e pesadas – as salas possuem escaninhos. O estudante transportará somente o material 

necessário; 
 Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo; 
 Durante o ano serão solicitados materiais para reposição, conforme a necessidade; 
 O material de Língua Inglesa, a apostila de Ensino Religioso e a agenda anual do Colégio serão entregues no início das aulas. 
 

ENTREGA DE MATERIAL: 
O material deverá ser entregue no 1º dia de aula. 
Obs.: Entregar os materiais em sacolas identificadas com o nome do estudante. 


