
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 – 5º ano EF II 
 
 

 MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

QTD DESCRIÇÃO 

1 Tesoura pequena com ponta arredondada 

1 Pasta sanfonada para ficar na mochila - cor livre 

5 

Cadernos grandes - 96 folhas capa dura costurados e de 48 folhas:  

▪ Língua portuguesa - verde 

▪ Matemática- amarelo   

▪ História e geografia - vermelho  

▪ Ciências – azul – 48 folhas 

▪ Inglês – verde 48 folhas 

1 Caderno de desenho com espiral – tamanho A4 – 96 folhas - (arte) 

1 Tubo de cola branca – 90 gramas 

1 Caixa de giz cera grande com 12 unidades 

2 Revistas em quadrinhos 

1 Caixa de lápis de cor  

1 
Estojo contendo marcador de texto (cor livre), lápis grafite, apontador, borracha, régua, cola bastão, lápis de cor, 
canetas (azul e vermelha) 

1 Jaleco (para as aulas de ciências)   

1 Dicionário de língua portuguesa  

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 

QTD DESCRIÇÃO 

300 Folhas de papel A4 

1 Bloco de papel A3 

1 Bloco de 48 folhas de papel criative paper – formato 210 x 297mm (tamanho A4) 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Todo material deve estar identificado. 

• Durante o período letivo, se necessário, serão solicitados com antecedência a reposição de materiais acima elencado ou 
outros de acordo com a necessidade do trabalho pedagógico da série. 

• Em virtude do contexto da pandemia do novo coronavírus, o Colégio optou pela redução dos itens normalmente solicitados. 
 

INFORMAÇÕES UTEIS  

• A reunião de pais será divulgada posteriormente em comunicado próprio, por e-mail e aplicativo Marista Conectado.  

• Os materiais de uso coletivo ficarão na escola para serem utilizados no decorrer das atividades e deverão ser entregues 
no primeiro dia de aula. 

• Os materiais de uso individual não ficam no colégio, devendo ser utilizado conforme indicação dos professores durante 
as aula e organização do estudante. 

• O aluno irá receber uma agenda da escola.  
 

 

LIVRO DIDÁTICO 

 

 

MATERIAL DE ROBÓTICA 

Buscando inovar e sempre trazer o que existe de melhor para o desenvolvimento e 
a aprendizagem dos seus alunos e alunas, as aulas de robótica tem a parceria da 
@ZOOMeducation. Para aquisição do material, orientamos: 
 
1. Acesse o site: http://marista.zoom.education/nazare-216. 
2. Escolha o material correspondente ao ano em que o(a) aluno(a) ingressará em 
2022. 
3. Informe seus dados e realize o pagamento. 
4. Aguarde os materiais chegarem à escola. 

http://marista.zoom.education/nazare-216


 

 

 

INGLÊS - Book 

 
PUCHTA, Herbert ; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. SUPER MINDS 
BRITISH 5 SB WITH DVD-ROM - 1ST ED. 5º ano EF (Programa Bilíngue). 
Cambridge University Press, 2015.  
 

ISBN: 9780521223355 
 

Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série. 

Obs². Sugestão de compra pela internet: https://www.disal.com.br/maristanazare ou 

no site de escolha da família. 

 

INGLÊS – Workbook 

 

PUCHTA, Herbert ; GERNGROSS, Günter; LEWIS-JONES, Peter. SUPER MINDS 
BRITISH 5 WORKBOOK WITH ONLINE RESOURCES - 1ST ED. 5º ano EF 
(Programa Bilíngue). Cambridge University Press, 2015.  
 

ISBN: 9781107483040 
 

Obs¹. O código ISBN é o que definirá a Edição correta para cada série. 

Obs². Sugestão de compra pela internet: 

https://www.disal.com.br/maristanazare ou no site de escolha da família. 

 

 

Visando a qualidade do processo de Ensino e Aprendizagem do Projeto Educativo 

Marista e em consonância com as propostas inovadoras da Rede Marista de Ensino, em 

2022 os livros didáticos e paradidáticos do Ensino Fundamental I farão parte do serviço 

oferecido pelo Colégio e não precisarão ser comprados pelas famílias. O Sistema de 

Ensino FTD – SE é um conjunto de soluções que se organizam de maneira a possibilitarem 

o ensino não linear e sim complementar. Destaca-se do sistema, a aprendizagem consciente, cooperativa, continuada, 

interdisciplinar, contextualizada e significativa, na busca de levar o estudante a ser o protagonista do próprio 

aprendizado. 

Inspirar Move o Marista! E o que nos inspira é ver você se transformar! 

 

MATERIAL DIDÁTICO  
(Será entregue na 2ª semana de aula) 

CAPA DESCRIÇÃO 

 

LÍNGUA PORTUGUESA/ MATEMÁTICA/ HISTÓRIA/ GEOGRAFIA/ CIÊNCIAS 

Sistema de Ensino FTD – SE 5º ano  
 
Material didático exclusivo, produzido a partir da Matriz Curricular Marista, incluso na 
mensalidade. 
  
Editora: FTD. 

https://www.disal.com.br/maristanazare
https://www.disal.com.br/maristanazare


 

 

 

PRODUÇAO DE TEXTO 

 

ENSINO RELIGIOSO 

 

LIVRO PARADIDÁTICO (ENTREGUE PELO COLÉGIO) 

 

Jadim de versos 
Autor: Robert Louis Stevenson e  Ligia Cademartori  
Editora: FTD - 2012 

 

O livro dos pássaros mágicos  
Autor: Heloisa Prieto 
Editora: FTD - 2016 

 

O regaste do cacique vermelho e outros contos  
Autor: O. Henry 
Editora: FTD - 2016 

 

O mágico de Oz  
Autor: Frank Baum e  Ligia Cademartori  
Editora: FTD - 2008 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Robert+Louis+Stevenson&text=Robert+Louis+Stevenson&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ligia+Cademartori&text=Ligia+Cademartori&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=O.+Henry&text=O.+Henry&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.com.br/L-Frank-Baum/e/B000AQ3ZFG/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Ligia+Cademartori&text=Ligia+Cademartori&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

