
  

 

 

Lista de Materiais 2022 

5º ano – Ensino Fundamental Anos Iniciais 
 

CAPAS LIVROS DIDÁTICOS UTILIZAÇÃO 

 

FTD SISTEMA DE ENSINO – 

composto por livros paradidáticos e 

didáticos (Língua Portuguesa, Arte, 

Geografia, História, Ciências e 

Matemática).  

 

Será entregue aos estudantes no 

início do ano letivo. 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

O livro de Ensino Religioso  

 

Será entregue aos estudantes no 

início do ano letivo. 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

NIXON, Caroline & TOMLINSON, 

Michael. Kid’s Box Updated 

Second Edition 4 Pupil’s 

Book British English – Ed 

Cambridge. ISBN: 9781316627693.  

✓ Em o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

NIXON, Caroline & TOMLINSON, 

Michael. Kid’s Box Updated 

Second Edition 4 Activity 

Book with online resources – 

British English – Ed Cambridge. 

ISBN: 9781316628775. 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

BUENO, Silveira. Minidicionário da 

Língua Portuguesa. 3. ed. São Paulo: 

FTD, 2016. ISBN: 9788596002523  

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

para estudo domiciliar. 



  

 

 

1 caderno de Produção Textual 

 

Será entregue aos estudantes no 

início do ano letivo. 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

 

Livro do estudante de Educação 

Tecnológica – KIT ZOOM 5.  

• O material será vendido 

diretamente aos responsáveis, por 

meio do Portal da ZOOM (portal de 

venda personalizado para cada 

escola). 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

QUANTIDADE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL UTILIZAÇÃO 
Estes materiais serão de uso individual e deverão ser entregues identificados. 

1 

Kit de leitura – Livros literário/ 

revistas 

✓ 2 livros literários para a ciranda 

literária, de acordo com a faixa 

etária do estudante, devendo ser 

entregues à docente regente, na 

primeira semana de aula (farão 

parte da biblioteca de sala e 

serão devolvidos no fim do ano). 

✓ 1 revista para recorte. 

✓ 2 revistas de histórias em 

quadrinhos (farão parte da 

biblioteca de sala). 

✓ 2 revistas infantis, para a 

biblioteca de sala. Sugestões: 

Revista Recreio, Palavras 

Cruzadas, Caça-Palavras, Revista 

Picolé e Sudoku). 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

1 Camiseta branca, tamanho adulto 

(para Arte) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte;  

✓ nas aulas de laboratório. 

1 Jaleco com punho 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte;  

✓ nas aulas de laboratório. 

2 

Cadernos, capa dura, tamanho 

grande, 96 folhas (para Língua 

Portuguesa e Matemática) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de laboratório. 



  

 

5 

Cadernos brochura, capa dura, 

tamanho grande, 48 folhas (para 

Geografia, História, Ciências, Língua 

Inglesa e Ensino Religioso) 

✓ Em sala de aula de acordo com 

o componente curricular; 

✓ como suporte à aprendizagem; 

✓ para estudo domiciliar. 

1 

 

Conjunto de canetas hidrocor, ponta 

fina, 12 cores, laváveis 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório;  

✓ como suporte à aprendizagem. 

1 

Estojo identificado, contendo: lápis, 

borracha, apontador com depósito, 

régua 30cm, cola bastão, tesoura sem 

ponta, 12 lápis de cor 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

1 
 

Material dourado com 111 peças 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de laboratório. 

1 
Pasta catálogo com 40 plásticos (para 

a ciranda literária) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

1 Pasta sanfonada A4, com 12 divisórias 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

1 Tela para pintura 20x30cm 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

✓  

1 Transferidor 360º 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

 



  

 

QUANTIDADE 
MATERIAIS PARA  

ATIVIDADES COLETIVAS 
UTILIZAÇÃO 

Material de uso coletivo que não necessita de identificação. 

1 Bloco papel A4, criativo, colorido 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 
✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à 
aprendizagem. 

2 
Folhas de papel crepom  

(VERMELHO E AMARELO) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 

2 
Potes de tinta guache (MARROM E 

ROSA) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 

1 Pincel atômico permanente (PRETO) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 

1 Pincel, cabo longo, nº 14 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 

1 Pincel, ponta chata, nº 2 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

✓ como suporte à aprendizagem. 

2 
Potes de massinha de modelar (500g) 

(MARROM E LARANJA) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 



  

 

1 Tubos de cola líquida (110g) 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 

1 Rolo de Barbante 

✓ Em aula de acordo com o 

componente curricular; 

✓ nas aulas de Arte; 

✓ nas aulas de laboratório; 

como suporte à aprendizagem. 

1º ENCONTRO PEDAGÓGICO COM AS FAMÍLIAS 

Durante o mês de fevereiro, faremos encontros com as famílias para apresentar a proposta pedagógica de 

cada ano/série. Será um importante momento de integração das famílias com a escola e espaço especial para 

conhecer a professora e entender como será a rotina das crianças. 

Observações 

✓ O nome completo do estudante deverá estar grafado nos materiais de uso individual.  

✓ A Agenda Escolar Marista será fornecida pelo colégio, na primeira semana de aula. Ela deverá ser mantida 

na mochila do estudante para uso diário.  

✓ O uniforme é de uso obrigatório e diário. Sugerimos bordar o nome do estudante em local visível. Na 

impossibilidade, grafá-lo na parte interna de cada peça de roupa.  

✓ 31/01 – 2ª feira: entrega de material no turno do aluno, diretamente para a professora. 

✓ 01/02 – 3ª feira: início das aulas. 

 
 


