5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - 2021
• 01 pasta com 20 plásticos (Português)
• 04 pastas com 10 plásticos cada (Geografia, História, Ciências, Ensino Religioso)
• 02 pastas de elástico A4 (Inglês e pasta de uso diário para materiais comuns)
• 01 pasta de elástico A3 (Artes)
• 05 cadernos grandes, 96 folhas (Matemática, Português, Ciências, Geografia, História)
• 02 cadernos pequeno 96 folhas - preferência capa dura (Artes e Pensamento Lógico)
• 01 caixa de lápis de cor
• 01 caixa de lápis de cor aquarelável
• 01 lápis de desenho de cada gramatura (HB, 2B, 6B, 8B)
• 01 folha de papel vegetal ou manteiga A4
• 01 conjunto de canetas hidrocor de pontas finas
• 01 caixa de têmpera 6 cores
• Lápis preto
• 01 estojo pequeno
• 01 borracha
• 01 régua de 30 cm
• 01 tesoura
• 01 cola em bastão
• 01 tubo de cola líquida
• 01 compasso escolar metálico
• 01 calculadora
• 03 canetas marca texto de cores diferentes
• 03 canetas esferográficas (preto ou azul)
• 01 caneta stabilo ou nanquim preta nº 05
• 01 Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Editora Moderna. (Pode ser o
utilizado no 4º Ano.)

• 01 Nova Minigramática da Língua Portuguesa de Domingos Paschoal Cegalla
(Companhia Editora Nacional)
• 01 Livro didático Projeto Presente: língua portuguesa, 5º ano. 2019. Editora Moderna.
• 01 Livro didático + caderno de atividades Projeto Presente: Matemática, 5º ano. 5ª ed.
São Paulo: Editora Moderna.
• Livro de Inglês: Orbit, vol. 5. Richmond (Editora Moderna).
• 01 Dicionário Escolar: Inglês-Português, Português-Inglês – Preferência: Oxford.
• 01 Kit Formação para aluno - 5º Ano (aguardar circular específica para aquisição deste
material).


01 Atlas Geoatlas - Maria Elena Simielli, 34ª edição, 2017 – Editora Ática.

Observações:
• Todo o material deverá estar identificado com o nome do aluno e a turma.
• O material é de responsabilidade do aluno e deverá ser substituído ou reposto
sempre que necessário.
• Materiais extras poderão ser solicitados ao longo do ano segundo a necessidade
dos trabalhos desenvolvidos.

