
 

 
RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAL ESCOLAR – ANO 2022 – 5º ANO – EF1 

 

 

 Matemática               →SMOLE, Kátia Cristina Stocco. Faça Matemática, 5º ano. 2.ed. São Paulo: FTD, 2020. ISBN:  7898683436208 

                        - Kit completo (incluindo Partes 1 e 2 e Faça Você Mesmo) 

 Língua Portuguesa    → VAZ, Débora. Presente Língua Portuguesa. Vol. 5. 5. ed. São Paulo: Moderna, 2019. ISBN:  

                                         9788516119355 – VER OBSERVAÇÃO NO FINAL DESTA LISTA 

                                      → FERREIRA, Aurélio B. de Holanda. Mini Aurélio. 8. Ed. Curitiba: Positivo, 2010 (ou mais recente)  

 ISBN: 9788538542407 – solicitado no ano anterior. Ou outro minidicionário similar para ter em casa  
 para consulta.   

                                      → Livro paradidático – poderá ser indicado posteriormente, ao longo do ano.   

 Geografia e História  → Material produzido/organizado pela equipe da série.  

                      → DREGUER, Ricardo. O homem-pássaro: história de um migrante. Ed. Moderna, 2014. ISBN:9788516093440. 

 Ciências Naturais   → Buriti Plus: Ciências 5. Edições Educativas da Editora Moderna. 1 ed. São Paulo: Moderna, 2018. 

ISBN:9788516112936. 

→ Buriti Plus: Ciências 5 - Caderno de Atividades - Edições Educativas da Editora Moderna. 1 ed. São   

    Paulo: Moderna, 2018. ISBN: 9788516119157 

 Ensino Religioso        → Material elaborado pela equipe da disciplina.      

 Inglês                       → Material fornecido pelo colégio - Programa Bilíngue International School. 
 
 

 01 caderno - 48 folhas - sem marca d’água, de cor livre (Matemática) 

 01 caderno - 48 folhas - sem marca d’água, de corlivre (Língua Portuguesa) 

 01 Caderno - tamanho 1/4 - capa dura costurado - 48 folhas - de cor livre (Inglês) 

 02 cadernos de meia pauta espiral (horizontal) – 40 folhas – capa dura – 1 para Ciências Naturais e 1 para  Ensino Religioso (O 

caderno de Ensino Religioso do 4º ano pode ser utilizado.)  

 01 pasta plástica, fina, com aba e elástico (uso diário) 

 01 pasta-catálogo Clear Book Yes ou similar – com 20 sacos plásticos - Sugestão para arquivo de fichas (a do ano anterior pode ser 
usada). 

 01 calculadora (simples) CIS C-106 ou similar – adquirida no 4º ano  

 01 agenda com espiral, vertical, pautada, com uma página para cada dia, folha branca, capa leve (tamanho: 14,8cm X 21cm) 
     

 
Observar o tamanho e número de folhas dos cadernos para evitar o peso excessivo na mochila – eles serão usados 

diariamente. É preciso também considerar o peso dos estojos e da mochila (principalmente a de rodinhas), antes de 
sua aquisição. Pedimos atenção às especificações e tamanho solicitados para a agenda. 

 

 



❖ MATERIAL DE USO DIÁRIO: (deverá ser reposto sempre que necessário – por conta dos protocolos de saúde, materiais de uso 
pessoal não poderão ser compartilhados) 

 

➔ canetas esferográficas (verde, preta e azul) 

➔ lápis pretos nº 2 ou lapiseira (com grafite para reposição) 

➔ caneta marca-texto amarela 

➔ apontador com depósito 

➔ caixa de lápis de cor 

➔ 01 tubo pequeno de cola (bastão ou líquida) 

➔ tesoura com ponta arredondada 

➔ régua de 20 cm 

➔ borracha macia 

➔ corretivo de texto não-tóxico – MODELO CANETA OU FITA 

➔ 01 bloco post-it (1 pautado 10cm x 15cm) 

➔ 01 garrafa para água 

 



 
 
Enquanto durarem os protocolos para a COVID19, o aluno deverá trazer diariamente: 
 

● 01 bolsinha plástica com 3 máscaras e 1 frasco pequeno de álcool em gel 

● 01 saquinho plástico para armazenamento das máscaras usadas 
 
❖ AVISOS: 

 
 

1. Sugerimos encapar os livros com Contact ou plástico transparente não pegajoso e etiquetar com nome completo, disciplina, série 
e turma. COLOCAR A ETIQUETA NA FRENTE DOS LIVROS E CADERNOS e identificar todo o material do aluno, inclusive agasalho e 
merendeira. 
 

2. Material do primeiro dia de aula presencial:  agenda, caderno de Língua Portuguesa e caderno de Matemática, estojo e material 
de uso diário.  

 
Obs: Os demais materiais serão solicitados ao longo da semana pela agenda e conforme o horário semanal das aulas divulgado no     
         primeiro dia.  
  

ATENÇÃO!    A indicação de marcas nos materiais serve como referência de modelo. Eles podem ser substituídos por  
                     outros com as mesmas características solicitadas. 
 

      
 

Reunião de Pais - dia 04/02/2022 - as informações sobre esse encontro serão divulgadas em janeiro/22.   

 

 
 

  INFORMAÇÕES DA EDITORA MODERNA SOBRE A COMERCIALIZAÇÃO DO LIVRO PRESENTE - LÍNGUA PORTUGUESA: 

A Editora Moderna informa que os livros do Projeto Presente passam a fazer parte da coleção do Projeto Moderna Compartilha, que além 

do livro físico, tem uma entrega com suporte em tecnologia educacional. Sua comercialização será feita exclusivamente pelo site da 
editora. 

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/welcome  ou  

https://www.modernacompartilha.com.br/ - ao entrar, clicar na opção COMPRE AQUI 
 
Obs: A plataforma estará disponível para venda a partir do dia 15 de dezembro de 2021 

 

 

https://payment.modernacompartilha.com.br/br/comp/welcome
https://www.modernacompartilha.com.br/

