LISTA DE MATERIAL 2022
5º ANO EF
QTD

DESCRIÇÃO

MATERIAIS

1 Agenda escolar (será entregue em sala de aula)

DIVERSOS

1 Estojo
1 Caixa de 12 lápis de cor
1 Caixa de canetas (12 cores) hidrográficas
4 Lápis grafite preto sextavado 2B, marca Faber Castell Regente 9000 ou similar
2 Canetas esferográficas azuis ou pretas indelével
1 Caneta apagável verde escuro, marca Pilot Frixion ou similar
1 Caneta marca-texto apagável amarela, marca Pilot ou similar
1 Borracha macia
1 Apontador com reservatório
1 Régua plástica transparente de 15 cm
1 Régua plástica transparente de 30 cm
3 Colas em bastão 20 gr
1 Tesoura escolar, de ponta arredondada, com nome gravado no metal
1 Compasso MAPED STUDY ou similar
1 Caixa de grafite para compasso
1 Par de fones de ouvido para computador (headset, com tira ajustável) com identificação do aluno
(o mesmo utilizado no 4º ano)
1 Garrafa squeeze com ventosa (uso obrigatório)
1 Gibi (para português)
1 Flauta doce soprano de sistema germânico, marca Yamaha, modelo YRS-23, branca, com o nome
gravado na flauta e na capa (para Música) - APENAS PARA ALUNOS NOVOS (Aguardar orientação do professor no início do ano letivo).
1 Colete dupla face nas cores cítricas rosa e verde limão (à venda nas lojas de uniforme) para
Educação Física

PASTAS

QTD

ESPANHOL

DESCRIÇÃO
1 Pasta amarela com 20 sacos plásticos, modelo Clear Book ou similar
1 Pasta de polipropileno, com elástico, vermelha, de 40 mm

INGLÊS

1 Pasta de polipropileno polipasta, azul, de 20 mm, com elástico
1 Pasta plastificada de qualquer cor, com elástico, para comunicados em geral

TUTORIA

2 Pastas com 30 sacos plásticos (modelo Clear Book ou similar) para produção de texto e atividades
(1 verde e 1 transparente)

CADERNOS

QTD

DESCRIÇÃO

CIÊNCIAS

1 Caderno com espiral azul (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

ESPANHOL

1 Caderno com espiral transparente (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

INGLÊS

1 Caderno com espiral preta (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

HIST/GEO

1 Caderno com espiral amarela (elaborado pelo colégio), com 50 fls e divisória. (à venda na papelaria).

MATEMÁTICA

1 Caderno com espiral vermelha (elaborado pelo colégio), com 50 fls.

PORTUGUÊS

1 Caderno com espiral verde (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

(se possível o mesmo utilizado no 4º ano)

ARTE

Dada a especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de uso coletivo, a ser utilizado no decorrer
do ano letivo, no valor de R$ 63,50. Essa taxa será cobrada via boleto bancário.
A relação desse material está disponível na secretaria, caso deseje adquiri-lo individualmente.
LIVROS
CIÊNCIAS

ESPANHOL

HIST/GEO

INGLÊS

MATEMÁTICA

MÚSICA
PORTUGUÊS

DESCRIÇÃO
Título:
Projeto Buriti Plus - Ciências 5
Autor(es): Equipe Moderna
Editora:
Moderna - 1ª edição
I.S.B.N.: 978-85-16112-93-6
Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 4
Título:
Autor(es): Imaculada Gago e Pilar Valero
Editora:
Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-9848-6308
Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 4 - Cuaderno de actividades
Título:
Autor(es): Imaculada Gago, Maria del Mar Garrido, María del Rosario Rodríguez e Pilar Valero
Editora:
Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-9848-6315
Título:
Projeto Buriti Plus - História 5
Autor(es): Equipe Moderna
Editora:
Moderna - 1ª edição
I.S.B.N.: 978-85-16-11309-4
Título:
Projeto Buriti Plus - Geografia 5
Autor(es): Equipe Moderna
Editora:
Moderna - 1ª edição
I.S.B.N.: 978-85-16-11301-8
Título:
Geoatlas (o mesmo que foi comprado no 4º ano)
Autor(es): Maria Elena Simielli
Editora:
Ática (edição 2019)
I.S.B.N.: 978-85-08-19330-1
Título:
Metrô - student book and workbook - Starter
Autor(es): James Styring e Nicholas Tims
Editora:
Oxford University Press
I.S.B.N.: 9780194050432
Título:
The spiffiest giant in town
Autor(es): Julia Donaldson
Editora:
Puffin
I.S.B.N.: 978-0142402757
Título:
Ligamundo matemática - 5º ano
Autor(es): Eliane Reame
Editora:
Saraiva - 1ª edição
I.S.B.N.: 978-85-472-3469-0
Título:
Apostila de flauta
Autor(es): (será disponibilizada no Moodle)
Título:
Aprender juntos - Língua Portuguesa- 5º ano
Autor(es): Cícero de Oliveira Silva, Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva, Greta Marchetti.
Editora:
SM (BNCC) ed.2021
I.S.B.N.: 978-65-5744-253-1
Mini Houaiss - Dicionário da Língua Portuguesa (adaptado à reforma ortográfica)
Título:
Editora:
Objetiva
I.S.B.N.: 978-85-16-10147-3
(o mesmo utilizado no 4º ano)
Título:
O mistério do 5 estrelas
Autor(es): Marcos Rey
Editora:
Global
I.S.B.N.: 978-85-260-0998-1
1 livro de leitura (que não foi trabalhado em anos anteriores), adequado à idade para formar a biblioteca de
classe.

Observações

Todos os cadernos, pastas e materiais diversos devem ser reaproveitados.
Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (Contact, Encap ou similar).
Identificar cada lápis, caneta, canetinhas, borracha, cola, estojo, etc. com caneta de retroprojetor.
Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do aluno, ano e disciplina. Modelo de etiqueta:

Nome: _______________________________________________
Ano: _____________________
Disciplina: ____________________________________________
O material deverá ser reposto sempre que necessário.
Material de higiene: escova de dentes com porta-escova (com nome) e tubo de creme dental.
O valor do material de Arte, da agenda e do material elaborado pela equipe de professores do Colégio será cobrado via
boleto bancário.
A livraria e papelaria "Book Fair" fará a venda do material de 01 a 17/12/2021 e a partir do dia 03/01/2022 em sua loja localizada
dentro do Colégio, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 17:00 horas, ou pelo site www.bookfair.com.br, utilizando a senha de
acesso MIGUELDECERVANTES.
Telefone: 3779 1890 - WhatsApp (11) 91090 6505.
A compra do material na "Book Fair" é facultativa.

