
 
 

Lista de Material 2018 – 5°s Anos – Ensino Fundamental I 
 

   

Livros Paradidáticos – Língua Portuguesa 
 

 

               
1º bimestre: A Ilha Perdida 
                    Autora: Maria José Dupré 
                    Editora: Ática 
 
2º bimestre: Histórias Boas de Contar 
                    Autor: Irmãos Grimm 
                    Editora: Elementar 
 
3º bimestre: Os Doze trabalhos de Hércules 
                    Autor: Leonardo Criança (reconto) 
                    Ilustrações: Patrícia Lima 
                    Editora: Scipione  
                     
4º bimestre: Eu, detetive – o Caso do Sumiço 
                    Autoras: Laís Carr Ribeiro e Stella Carr  
                    Editora: Moderna 
 
 

 

 Livro Paradidático – Língua Inglesa 
 Our World 4 - Reader 7: Sweet Surprises: Accidental Food Inventions. Jennifer Monaghan. Código: 9781133730675 

 

            1 KIT – LÍNGUA INGLESA 
            Livro didático de Inglês  e Workbook Editor Cengage|National Geographic Learning  - americano – 1ª Edição 

 Explore Our World 4 - Student Book – Código: 9781305077683 

 Explore Our World 4 - Workbook + Audio CD – Código: 9781305089877 

             

Quantidade  

        01 
Minidicionário OXFORD ESCOLAR Para Estudantes Brasileiros de Inglês  ou Longman Dicionário Escolar, Inglês-Português, 
Português-Inglês: Para estudantes brasileiros 

01 Minidicionário da Língua Portuguesa com separação silábica (atualizado com o novo acordo ortográfico) 

02 Cadernos vermelhos – grandes, capa dura – 48 folhas  - Língua Portuguesa 

04 Cadernos quadriculados (10mm x 10 mm) capa dura – 48 folhas -  Matemática  

01 Caderno verde –- grande, capa dura – 48 folhas  -  Ciências  

01 Caderno capa livre – grande, capa dura – 48 folhas   - Inglês 

01 Caderno amarelo – grande, capa dura – 48 folhas   -  Geografia e História 

01 Tesoura com ponta arredondada (gravar o nome) 

01 Caderno de cartografia de meia pauta - Arte 

01 Tubo de cola bastão – 40g 

01 Cola líquida branca 

        01 Apontador com depósito 

01 Borracha macia  

01 Garrafa para água (praticidade para o aluno beber água durante as aulas) 

01 Estojo  

01 Caixa de lápis de cor com 24 cores  

02 Folhas de papel vegetal 

02 Lápis grafite  

03 Canetas (1 azul, 1 vermelha, 1 preta) 

02 Canetas marca texto na cor amarela 

01 Régua de 30 cm  - transparente  

01 Flauta Soprano Germânica   - aula de música/apresentações 

02 Gibis novos  

01 Pasta polionda com elástico – tamanho ofício  - FINA 

 

https://www.amazon.com.br/Longman-Dicionario-Escolar-Ingles-Portugues-Portugues-Ingles/dp/0582405734/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477655849&sr=1-1&keywords=longman+dicionario+de+ingles+para+estudantes
https://www.amazon.com.br/Longman-Dicionario-Escolar-Ingles-Portugues-Portugues-Ingles/dp/0582405734/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1477655849&sr=1-1&keywords=longman+dicionario+de+ingles+para+estudantes


ATENÇÃO! 

Os materiais listados abaixo, se adquiridos na Livraria Campus, serão retirados pela escola de acordo com a 

necessidade dos alunos. No caso de aquisição em outras livrarias, os mesmos serão entregues no dia 01/02/2017, 

quinta-feira, das 8h às 9h (para alunos matriculados/matutino) e das 13h30 às 14h30 (para alunos matriculados/ 

vespertino). 

Para os alunos matriculados no período matutino, a Professora Regente receberá os materiais e falará com todos 

os pais às 8 horas até às 9 horas, na sala de aula do(a) seu(sua) filho(a). 

Para os alunos matriculados no período vespertino, a Professora Regente receberá os materiais e falará com 

todos os pais às 13h30 às 14h30, na sala de aula do(a) seu(sua) filho(a).  

 

Quantidade Material 

01 Tubo de cola tridimensional – 35 ml  

03 Cartolinas (quaisquer cores) 

03 Folhas de papel cartão(1 folha decorada e 2 com gliter)  

03 Folhas de E.V.A. 

02 Folha de papel laminado  

01 Folha de papel dobradura  

01 Rolos de papel crepom (cores diversas) 

01 Fita adesiva transparente larga  

 

 

Orientações 

 Os cadernos devem ser da cor solicitada, obrigatoriamente. 
 

 A abertura dos cadernos será realizada pelos alunos com orientações da professora da disciplina. 
 

 IMPORTANTE:  
Identificar o uniforme e todo o material escolar com nome e ano do aluno.  

A agenda é padronizada e será entregue junto com o material apostilado. Não será permitido o uso de 

outras agendas. 

 Uniforme completo: é obrigatório, a partir do primeiro dia letivo. 

 Horários de Aula (semanalmente): 
 Matutino - 7h30 às 12h 

Obs.: Uma vez, semanalmente, os alunos terão aulas de Programa de Leitura, portanto, sairão às 12h25. 

 

 Vespertino - 13h15 às 17h30 
 Obs.: Uma vez, semanalmente, os alunos terão aulas de Programa de Leitura, portanto, sairão às 18h20. 

 

 Início das aulas: 05 de fevereiro de 2018, segunda-feira. 


