
 

Material Escolar 2018 

5º Ano – Ensino Fundamental 

 
Com a alegria de sempre recebemos vocês para o início do 5º ano. Desde já desejamos a todos 
um ótimo ano novo, repleto de novas amizades, aprendizagens, desafios e conquistas, e que a 
nossa parceria possa se fortalecer ainda mais. 

A seguir, enviamos algumas recomendações e pedidos acerca dos materiais para o ano que vem. 

Para a organização e manutenção dos materiais que devem ser trazidos à escola diariamente, 
solicitamos que todos os itens estejam identificados com o nome da criança. Contamos com a 
ajuda de vocês para o controle e a reposição dos materiais sempre que necessário. 

Sugerimos que o estojo tenha vários compartimentos, para que todos os materiais fiquem 
organizados e a criança possa localizar cada material com tranquilidade. 

Lembramos que a agenda escolar será fornecida pela escola. 

Boas férias e até a volta às aulas, no dia 31 de janeiro de 2018. 

 De 2018  

 

MATERIAL DE USO PESSOAL E DIÁRIO  

2 Caderno universitário, espiral, pautado, capa dura, 96 folhas 

1 Estojo 

2 Lápis grafite * 

1 Borracha * 

1 Tesoura escolar sem ponta (de inox) 

3 Canetas esferográficas (1 preta, 1 azul e 1 vermelha) * 

1 Cola bastão * 

1 Caixa de lápis caixa de lápis de cor (mínimo 12 cores) * 

1 Régua 30 cm 

2 Canetas marca-texto (cores claras) *  

1 Monobloco 

1 Pasta plástica (fina) com elástico 

15 
Sacos plásticos transparentes com 4 furos com etiquetas adesivas (as etiquetas devem 
estar em branco) 

1 Fichário com 6 divisórias  

1 Dicionário de bolso de língua portuguesa 

1 Geoatlas (todos os modelos atendem as necessidades de trabalho realizado na série) 

1 Camiseta velha do pai ou da mãe (para as aulas de artes) ou avental 

1  Compasso 



 

 

 

Todo material consumível deve ser reposto sempre que necessário. 

Os Materiais de 2017 que estiverem em bom estado, podem ser reaproveitados. 

 

LIVROS DE LITERATURA PARA LEITURA COMPARTILHADA 

Informamos que a disponibilidade de todos os títulos no mercado foi confirmada pelas 

respectivas editoras 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Outros livros literários e paradidáticos poderão ser solicitados no decorrer do ano, de acordo com os 
projetos desenvolvidos na série. 
 

MATERIAL DIDÁTICO 

 
Valor 

 Cadernos pedagógicos de Práticas de Linguagem (Anglo 21) 

 Cadernos pedagógicos de Ciências Sociais e Naturais (Anglo 21) 

 Ligados.com - Matemática – 5º ano (Editora Saraiva)1 

 Material Complementar de Projetos 

 Material Red Balloon  

R$ 1.449,10 

 

                                                             
1 É possível comprar o pacote de materiais oferecido pelo colégio sem o livro Ligados.com – Matemática – 5º ano, 
optando por compra-lo em livrarias fora do colégio. Neste caso, o valor do pacote é R$ 1.341,60. 

 

Para fevereiro: 
Sherlock Holmes: O enigma do Coronel Hayter e 
outras aventuras.  
Sir Arthur Conan Doyle 
Ed. Melhoramentos  
ISBN: 8506044162 
 
Para maio: 
Peter Pan 
J. M. Barrie 
Ed. Zahar  
ISBN: 9788537808900 

 
Para setembro: 
O Gato malhado e a Andorinha Sinhá  
Jorge Amado 
Ed. Companhia das Letrinhas 
ISBN: 9788574063423 
 



 

 

 

Os materiais didáticos serão entregues aos alunos, em sala de aula, de acordo com o 

desenvolvimento do planejamento pedagógico. 

O pagamento poderá ser feito à vista, com 5% de desconto, ou parcelado em 6 vezes no cartão de 

crédito, entre os dias 10 de janeiro e 6 de fevereiro, diretamente na loja do colégio.  

 

MATERIAL DE ARTES 

A taxa de material de artes será cobrada em duas parcelas via boleto bancário:    

R$ 145,60 em março e R$ 145,60 em agosto.  

 

 

Projeção de utilização por aluno Produto 

1 Apontador 

1 rolo Arame fino Flexível - rolo 20m 

1 unidade Bandeja de isopor aproximadamente  

1 bloco Bloco desenho A3 - 220g - Debret 

1 bloco Bloco desenho A4 - 140g - Debret 

2 blocos Bloco desenho A4 - 220g - Debret 

1 Borracha branca cx c/ 24 - F.Castel 

1 caixa Canetinha Hidrográfica 12 cores -cx - Acrilex 

1 caixa Canetinha para vidro - estojo c/ 6 

1 caixa Canetinha Utra-fine preta - 0.5 - cx 

1 caixa Canetinha Utra-fine preta - 1.0 - cx 

20 unidades Cartolina Diversas Cores 

1 caixa Carvão vegetal para desenho 

20 unidades Color Set - Diversas Cores 

1 unidade Espelhos plásticos aprox. 13x18cm  

1 unidade Estecas para argila - conjunto vários modelos 

1 unidade Estilete larg o cabo de plástico 

1 unidade Estojo aquarela em tubo - Pentel 12 cores 

1 rolo Fio de Nylon - rolo 

1 unidade Fita Adesiva Policil 12x110 color adelbras c/6 unidades 



 

1 unidade Fita crepe 18x50 3M c/ 6 rolos 

1 unidade Flair ponta média- preta Ppmate/ OFFICE PEN 2,0 

1 conjunto Giz Pastel Oleoso Pentel ou Giotto 12 cores 

1 unidade Godet tamanho médio  

1 conjunto Lápis de cor aquarelável 24 cores - cx - Acrilex 

2 unidades Lápis Grafite 2B 

2 unidades Lápis Grafite 4B 

2 unidades Lápis Grafite 6B 

2 unidades Lápis Grafite B 

2 unidades Lápis Grafite HB 

1 unidade Lupas de aumento 60 ou 75 mm 

1 unidade Nanquim 20ml amarelo 

1 unidade Nanquim 20ml azul 

1 unidade Nanquim 20ml branco 

1 unidade Nanquim 20ml ouro 

1 unidade Nanquim 20ml prata 

1 unidade Nanquim 20ml Preto 

1 unidade Nanquim 20ml vermelho 

20 unidades Papel Camurça Diversas Cores 

1 unidade Papel Cartão Fosco 50x70 

1 unidade Papel Celofane  

1 rolo Papel Kraft natural 120cm x 150m - bobina  

1 unidade Prancheta COMUM c/presilha 

1 Tesoura escolar 13 cm s/ponta  

 


