
 
 

 

LISTA DE MATERIAIS/2017 
                     Ensino Fundamental I – 5º ano 

 04 cadernos grandes de 100 folhas cada  
 01 caderno pequeno – 96 folhas (para as aulas de Inglês)   

 01 caderno pequeno para biblioteca. 
 01 pasta para folhas A3   

 01 classificador com 10 plásticos   

 06 cores de tinta acrílica 
 01 tubo de cola – 110g  

 01 tubo de cola colorida  

 02 lápis de escrever   
 02 canetas: azul ou preta   

 Borracha, apontador, tesoura, régua de 30 cm   
 01 caixa de lápis de cor   

 01 caixa de giz de cera   

 01 conjunto de caneta hidrocor  
 02 Pincéis: nº02 e nº20   

 Paninho para limpar o pincel, pote pequeno para água (ex.: pote de margarina)   

 20 tampinhas de garrafa pet (limpas). 
 01 revista para recorte   

 50 folhas de desenho A4 gramatura 120g m²   

 01 bloco de folha A3 para desenho  
 5 folhas quadriculadas.  

 20 folhas A4 de cores vivas e variadas (sugestão: Canson).  
 01 dicionário de Inglês (Autor: Amadeu Marques)   

 01 bloco com folhas timbradas do Colégio (adquirido na secretaria) 

 01 kit do aluno / 5º ano - Programa Mente Inovadora, contém 1 jogo de tabuleiro, 2 
livros  de atividades: 1º semestre - Analisando Informações, 2° semestre 
Gerenciamento de Recursos  e 1 booklet para a família com orientações sobre a 
metodologia. O kit será entregue aos alunos no início do ano letivo. Opções de 
pagamento: 10 parcelas de R$ 22,80 (fevereiro a novembro) no boleto da mensalidade 
ou à vista até o dia 10/01/17, com desconto. 

 Livro didático de CSH: Rio Grande do Sul-Espaço e Tempo. Autor: Siziane Koch. 
Editora Ática.   

 Livro didático de Inglês: KIDS' WEB 5. Autor: Paul Seligson. Editora: Richmond.  

 Livro Didático de LP: Projeto Presente Língua Portuguesa – Guia e recursos didáticos 
5. Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Morais, Rosângela Veliago, 2015. Editora 
Moderna.   

 01 Minidicionário de Língua Portuguesa (sugestão: Luft / Ática ou Silveira Bueno, capa 
PVC-índice unha/FTD)  

 Livro de Literatura: Quadrado Mingo / Autor: Flávio de Souza / Editora FTD. 
 

Observações: 
 Todo material deverá ser identificado e apresentado no primeiro dia de aula para 

organização junto com a professora. 
 A agenda escolar é fornecida no início do ano letivo, sendo material escolar obrigatório. 

O valor desta ( R$ 20,00) será cobrado no boleto bancário de fevereiro. 
 SM Uniformes ( contato com Neila  98154 7955). 
 Os livros podem ser adquiridos diretamente com as Editoras na escola, conforme 

cronograma abaixo, com descontos de até 10% a vista ou no cartão em até 6 vezes. 
FTD , Ática, Scipione e Saraiva:  dias 8 e 22/02  das 9h às 12h e das 13h às 18h 

Moderna e Richmond: 8 e 24/02 das 9h às 12h e das 13h às 18 

 Primeiro dia de aula:20/02/2016. 


