Lista de Material - 2021
5º ano do Ensino Fundamental I (EF5)

○ Início das atividades com alunos: 25 de janeiro de 2021
○ 1ª Reunião Coletiva on-line de Pais
Data: 21 de janeiro (quinta-feira)
Horário: 17h30 às 19h
Plataforma: Google Meet - o link de acesso para reunião será enviado posteriormente.
1. O material do aluno deverá ser entregue à professora no primeiro dia de aula (inclusive os
livros e material coletivo).
01 caderno tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 48 fls, com margem (para disciplina
de Filosofia - pode ser o mesmo utilizado no 4º ano).
01 caderno tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 48 fls, com margem (para disciplina
de Inglês - pode ser o mesmo utilizado no 4º ano).
03 cadernos tipo brochura, capa dura (tamanho universitário) com 96 fls, com margem. (Atenção:
verifique se as folhas possuem margens e dê preferência aos cadernos pautados em azul ou preto.
Não comprar caderno espiral, nem tipo Caderflex ou que tenham folhas picotadas ou com ilustrações sugestão: Tilibra) .
Observação: Os cadernos devem ser nas cores: vermelho (disciplina de Português), amarelo
(disciplina de Matemática) e azul (disciplinas: História / Geografia / Ciências)
01 pasta plástica Aba Elástico Ofício (335 mm X 230 mm) para lição de casa e comunicados (na cor de
preferência do aluno).
01 pasta plástica Aba Elástico Ofício Lombo 2cm (335 mm X 20 mm X 235 mm) para arquivar as
avaliações (na cor vermelha para o período da manhã; e na cor azul para o período da tarde).
01 pasta catálogo preta, simples, com 15 envelopes plásticos (grossos) para disciplina de Música. (A
mesma utilizada no 4°ano, conservando as partituras e letras utilizadas em 2019).
01 pasta plástica catálogo, com 20 envelopes plásticos, na cor azul para disciplina de Inglês
(sugestão: Clear Book Yes - pode ser a mesma utilizada no 4º ano).
01 pasta plástica catálogo, com 20 envelopes plásticos, na cor vermelha para disciplina de Alemão -
(sugestão: Clear Book Yes -  pode ser a mesma utilizada no 4º ano).
01 flauta doce soprano barroca – marca Yamaha com nome gravado (pode ser a mesma utilizada no
4º ano).
01 pasta catálogo preta, simples, com 25 envelopes plásticos (grossos) para organizar as edições do
Jornal Joca.

2. Material de uso individual que deve ser deixado na mochila do aluno, trazido diariamente à
escola e reposto sempre que necessário.
1

01 estojo
04 lápis grafite nº 02
02 borrachas macias
03 canetas esferográficas: uma azul, uma preta e uma vermelha (não adquirir canetas com cores
fluorescentes)
01 caneta marca texto na cor amarela
02 tubos grandes de cola bastão (40g)
01 apontador com depósito (simples)
01 régua plástica transparente de 30 cm
01 régua plástica transparente de 15 cm
01 tesoura sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial)
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
3. Livros:
Clique aqui para acessar a lista comparativa de preços dos materiais didáticos, cotada em livrarias
parceiras. Verifique o prazo de adesão de cada parceiro para melhores condições de pagamento.
Componente
Curricular

Título do livro

Língua Portuguesa
Aprender Juntos

Minidicionário
(pode ser o que
já tem em casa)

Vol.
Ano

Autor

Editora

BNCC
Edição
2018

Cícero Oliveira
Silva; Elizabeth
Gavioli de
Oliveira Silva;
Greta Marchetti

Edições SM

Nova
ortografi
a 2010

Sugestão:
Aurélio

ISBN

9788541818872
cód. barras
9788518798817
Positivo

9788538542407

Editora
FTD

7898683436208

Buarque Holanda

Matemática
5º ano
Faça
Matemática

2ª edição
2020

Ciências da
Natureza
Projeto
Presente
Ciências

5ª
edição
2018

Kátia Stocco
Smole
Maria Ignez Diniz
Vlademir Marim

Lilian Bacich,
Célia R. Carone,
Edilson A.
Pichiliani

Editora
Moderna

9788516119454

Ricardo Dreguer,
Cássia Marconi

Editora
Moderna

9788516114367

História (Ciências
Humanas)
Projeto
Presente
História

5ª
edição
2018

Geografia

Atlas
Geográfico
Ilustrado
(o mesmo
usado
no 4º ano)

Inglês
American Kid's
Box - Student's
book - Level 5

Alemão

Paradidáticos

Graça Maria
Lemos Ferreira

Editora
Moderna

Atenção!
Adquirir
2ª edição
Updated
2017

Caroline Nixon,
Michael
Tomlinson

Cambridge

9788516082239

9781316627556

Planetino 1
Kursbuch –
Livro texto

Planetino 1
Arbeitsbuch +

(o mesmo usado
no 4º ano)

4ª
edição
2012

9783193015778
Volume
1

Siegfried Büttner,
Gabriele Kopp,
Josef Alberti

Editora
Hueber
9783193115775

CD-ROM – Livro
de exercícios

Somente alunos novos deverão comprar os livros de alemão. Os demais
continuarão usando os livros adotados no 4º ano
Os livros paradidáticos serão solicitados no início do ano letivo.
Assinatura anual do Jornal Joca - contemplando edições impressas, além do
conteúdo online. Na versão impressa, os alunos receberão também páginas de
conteúdo em português e um encarte adicional com notícias em inglês. Assinatura
- clique aqui

Programa
Socioemocional
Programa Semente
Livro + acesso à plataforma digital
2ª edição revista e atualizada

Semente
Educação
Ltda.

978-65-88818-10-7

Observação: O livro do Programa Semente será disponibilizado através da plataforma de vendas da
Semente Educação - clique aqui

Observações importantes:
● Os livros didáticos adotados serão usados na primeira semana de aula.
● Encapar os livros com plástico transparente.
● Etiquetar todo o material (cadernos, livros e pastas), identificando-o com nome e ano do aluno,
sem a turma.
● As capas dos cadernos poderão ser de livre escolha.
● A Agenda Rio Branco – 2021 será entregue aos alunos no início do ano letivo.
Profª. Fabiene Cortijo Ramos
Coordenadora do Ensino Fundamental I

