5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
RELAÇÃO DE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
06
01
01
01
01
01
01
01

cadernos (tipo brochurão) – 60 folhas: 1 – Língua Portuguesa, 1 – Matemática, 1 – Geografia, 1 – História, 1 – Ciências, 1 – Inglês.
É proibida a utilização de caderno espiral ou de fichário.
pasta Brasil, com elástico (deveres de casa e circulares).
pasta catálogo com 50 plásticos: produções escritas. Pode ter sido usada nos anos anteriores.
estojo completo (lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor).
tesoura sem ponta – de boa qualidade, com o nome do aluno gravado. Pode ter sido usada nos anos anteriores.
tubo de cola.
régua comum de 30 cm.
caneta marca-texto.

02

revistinhas em quadrinhos (biblioteca de sala).

01

pasta catálogo, de plástico transparente, sem plásticos (Portfólio de Avaliações).
LIVROS

Área de
conhecimento

Título

Autor (es)

Editora

 Português: Linguagens: 5º ano – 6ª edição reformulada.

Língua
Portuguesa

Matemática
Geografia
História

Ciências

Língua Inglesa

William Roberto Cereja e Thereza
Atual
Cochar Magalhães
 Minidicionário da Língua Portuguesa – Conforme Novo Acordo Ortográfico. Pode ser usado o mesmo do ano anterior. Deverá
permanecer em casa, trazer para a escola quando solicitado.






Adriana Vanísia
Ortografia: Reflexão e prática: 5º Ano – 1ª edição reovada 2018.
01 livro de literatura para a biblioteca da turma. Vide lista que está no verso.
Projeto Presente - Matemática - 5º ano - 4ª edição.
Luiz Márcio Imenes
Projeto Presente - Matemática - Caderno de Atividades - 5º Ano - Marcelo Lellis
Estela Milani
4ª edição.
Neuza Sanches Guelli
 Projeto Presente - Geografia - 5º ano - 4ª edição.
Allyson Lino
Ricardo Dreguer
 Projeto Presente - História - 5º ano - 4ª edição.
Cássia Marconi
PROGRAMA CTC! Ciência e Tecnologia com Criatividade
Vários autores
 Máquinas Simples (nova edição totalmente reformulada).
 Corpo humano e saúde (nova edição totalmente reformulada).
O material de Ciências é composto de dois livros, materiais
experimentais e de estudo. Após a compra, o comprovante de
pagamento do material (voucher) deverá ser entregue à professora no
dia 2/2/2018. Os livros estarão disponíveis para venda a partir de
18/1/2018.
 Super Minds – Student’s Book 5 e Workbook 5 – 1ª edição.
01 Livro de Literatura – London – A day in the city – Level 5 –
Macmillan Children’s Readers.

Vereda

Moderna
Moderna
Moderna
Abramundo/
Experimenta

Herbert Puchta
Gunter Gerngross
Peter Lewis- Jones

Cambridge
University
Press

Mark Ormerode

Macmillan

 Minidicionário – Inglês/Português – Português/Inglês (pode ser usado o mesmo do ano anterior)
Sugestões: Oxford Escolar / Dicionário Escolar Michaelis / Dicionário Escolar Longman

(VIDE VERSO)

OBSERVAÇÕES:












O primeiro dia letivo será 5/2/2018. O aluno deverá vir de uniforme. Horário de início das aulas: 7h10 (turno da manhã) e 13h10
(turno da tarde).
Todo o material de uso individual deverá ser entregue à professora, no dia 2 de fevereiro, durante o turno em que o(a) aluno(a) vai
estudar, quando ela vai conferi-lo integralmente. Os alunos não terão aula no dia da entrega dos materiais.
O material de uso individual deverá vir todo marcado com o nome completo do aluno.
Todo esse material deverá ser encapado e identificado com o nome da criança, ano e área de conhecimento. O nome do aluno
deverá vir na capa de cada caderno/livro.
Os cadernos brochurões ficam mais resistentes, colocando-se uma gominha no meio, antes de encapá-los. As folhas dos
cadernos não devem conter desenhos.
Solicitamos a não aquisição de cadernos de capa dura ou com quantidade de folhas maior que a indicada, para não acarretar
aumento de peso nas pastas ou mochilas.
É proibida a aquisição de cadernos com espiral.
Não é permitido o uso de fichário até o 5º Ano, para maior organização do aluno.
Para auxiliar na organização do material do aluno, solicitamos que sejam adquiridos cadernos que já vêm com margem.
As pastas catálogo de plástico poderão ser reaproveitadas do ano anterior.
Não incluir na lista estilete, corretivo, caneta hidrocor, caneta colorida. Obs.: Apenas lapiseiras grafite 2.0 serão permitidas.

SUGESTÕES DE LIVROS DE LITERATURA
Os alunos deverão comprar o livro indicado, de acordo com a 1ª letra de seu nome.

Alunos com nomes iniciados
com as letras
De A a D
De E a J
De K a M
De N a Z

LIVRO
A bela ou a fera
O saci
O gênio do crime
Cara ou coroa?

AUTOR (A)
Anna Flora
Monteiro Lobato
João Carlos Marinho
Fernando Sabino

EDITORA
FTD
Globinho
Global
Ática

