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5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

 
Materiais de uso individual 

  
• Agenda Marista - será providenciada pelo colégio, no primeiro dia de 

aula. 

• 08 Cadernos brochura grande com 48 folhas para: Língua Portuguesa, 

Matemática, Geografia, História, Ciências, Educação Religiosa, Inglês e 

Iniciação Científica. 

• 01 Caderno de Produção Textual – modelo próprio Marista. 

• 01 caderno milimetrado. 

• 01 monobloco pautado e perfurado. 

• 01 caderno de desenho espiral, 96 folhas. 

• 01 pasta catálogo preta, com 50 plásticos grossos, ofício, transparente 

para Produção de Texto. 

• 01 pasta catálogo preta, com 100 plásticos, grossos, ofício, 

transparente para Avaliações e Atividades Avaliativas. 

• 01 pasta transparente com elástico para atividades. 



 

 

• 01 estojo com duas repartições. 

• 03 canetas (azul, vermelha e preta). 

• 04 lápis de escrever. 

• 01 borracha branca. 

• 01 borracha nanquim. 

• 02 canetas - marca texto, fluorescente amarela e azul. 

• 01 lápis HB para desenho. 

• 01 caixa de lápis de cor, grande, 24 cores. 

• 01 jogo de canetinha hidrocor, 24 cores, ponta fina. 

• O1 vidro de cola incolor, 90g. 

• 01 tesoura de pontas arredondadas, com nome do(a) aluno(a) gravado. 

• 01 régua de 30cm e 01 transferidor.  

• 01 apontador com depósito. 

• 01 garrafinha para água (identificada). 

 
Livros Didáticos 
 
 

• FTD – Sistema de Ensino (Língua 

Portuguesa, Arte, História, Geografia, 

Ensino religioso, Ciências, Matemática e 

Inglês). Contém ainda, 4 livros de 

literatura, além de módulos de atividades 

complementares por componente. 

 

O Sistema de Ensino FTD será entregue ao aluno no início do ano letivo 

2021. 



 

 

 

Dicionário 
 
• Dicionário Bilíngue – Português/Inglês-Inglês/Português - atualizado 

com o novo acordo ortográfico.  

 
 
Educação Tecnológica 
 

 
• A aquisição do material de Robótica 

deverá ser pelo link: 

www.marista.zoom.education/colatina-104 

 

 
 
 

 
 
Observações 

 
• Início do ano letivo: 01 de fevereiro de 2021. 

• Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série/ano do(a) 

aluno(a). 

• Não será aceito o uso de corretivo e estilete. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.marista.zoom.education/colatina-104


 

 

Opções de uniforme para uso diário do segmento 
 

• Camisa manga curta, azul clara, modelo próprio, com a logomarca 

Marista. 

• Calça tactel, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Agasalho, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Calça feminina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda tactel masculina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda tactel feminina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Tênis e meia. 

 
Uniforme de Educação Física do segmento 

 
• Camiseta cavada, azul clara, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda helanca feminina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Bermuda tactel masculina, modelo próprio, com a logomarca Marista. 

• Tênis e meia. 


