Lista de Materiais 2022
5º Ensino Fundamental I

Quantidade
01
01
03
01
01

Material de uso Individual
Material
cadernos grandes brochurão (capa dura) com
48 folhas
caderno grande brochurão (capa dura) com 96
folhas (para Matemática).
cadernos grandes brochurão (capa dura) com
48 folhas
caderno grande brochurão (capa dura) com 96
folhas.
caderno de desenho sem pauta (sketchbook),
formato 210 x 297mm, 50 folhas, 150g/m2.

Utilização

Para a disciplinas de Inglês.
Para a disciplina de Matemática.
Para a disciplinas de Ciências,
História e Geografia).
Para a disciplina de Língua
Portuguesa.
Para a disciplina de Arte.

Material de uso Individual para trazer no primeiro dia de aula
Quantidade
Material
Utilização
02
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
03

lápis Nº 2.
lápis 6B para desenho
jogo de esquadro escolar (isósceles e escaleno)
borracha macia.
transferidor 180º
caneta marca-texto fluorescente.
caixa de lápis de cor aquarelável com 24 cores.
jogo de caneta hidrocor com 24 cores.
tubos de cola branca líquida (110g).
apontador com reservatório.
tesoura sem ponta com o nome do(a) estudante
gravado.
régua transparente de 30cm (ficará na mochila).
canetas esferográficas (azul, preta e vermelha).

Uso diário nas aulas.
para aula de arte.
para aulas de matemática.
uso diário nas aulas.
para aulas de matemática.
uso diário nas aulas.
uso diário nas aulas.
uso diário nas aulas.
uso diário nas aulas.
uso diário nas aulas.
uso diário nas aulas.

uso diário nas aulas.
uso diário nas aulas.
para
realização
de
01
Tela 20x30
interdisciplinar.
Importante: a família deverá repor os materiais à medida que houver necessidade.

projeto

Uso coletivo - Trazer para o colégio mediante solicitação do professor
Quantidade
Material
Utilização
01
01
01

01
01

arquivamento
de
provas
e
pasta catálogo preta com 50 plásticos grossos
atividades
avaliativas
(com
tamanho ofício.
identificação do(a) estudante).
pasta de elástico fina.
uso diário nas aulas.
para produção de atividades
pacote de papel criativo A4 (8 cores) com 24
diversificadas em todas as
folhas de 120g/m².
disciplinas da série.
para produção de atividades
bloco de desenho escolar A4, 140g/m2, na cor diversificadas em todas as
branca.
disciplinas da série.
folha de scrapbook

atividade de arte.

para produção da lembrança
referente a valorização da figura
01
rolo de fita adesiva estampada
materna – uso individual do
estudante.
para produção da lembrança
referente a valorização da figura
20
botões (cores e tamanhos variados)
paterna – uso individual do
estudante.
Para atividades práticas (maquetes)
01
caixa de massa de modelar tipo soft (12 cores)
em projeto interdisciplinar.
01
pincel nº 12
atividade de arte.
Para
uso
em
projeto
01
pincel de cerdas chanfradas nº 14
interdisciplinar.
para atividades de pintura na
caixa de tinta tempera guache fantasia metallic
01
disciplina de arte – uso individual do
(6 cores) com 15ml cada.
estudante.
01
capa, contracapa e espiral nº 14.
atividade diversificada.
Importante: Caso o aluno se desligue da escola, os materiais que não foram utilizados, serão
devolvidos.

Livros didáticos
O valor referente aos livros didáticos de 2022 estão integrados na mensalidade. A retirada do material
será feita na biblioteca do colégio em data e horário que serão informadas posteriormente.
Os livros didáticos que compõem o SE FTD são dos componentes curriculares de Língua Portuguesa,
Artes, Geografia, História, Ensino Religioso, Ciências e Matemática.

ATENÇÃO
O material de Língua Estrangeira e demais itens detalhados na presente lista não estão inclusos no SE
FTD.

SISTEMA DE ENSINO FTD
MÓDULO 1
• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa.
• Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia, História.
• Ciências da natureza e suas tecnologias: Ciências.
• Matemática e suas tecnologias: Matemática.

MÓDULO 2
• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa.
• Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia e História
• Ciências da natureza e suas tecnologias: Ciências.
• Matemática e suas tecnologias: Matemática.

MÓDULO 3
• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa.
• Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia e História
• Ciências da natureza e suas tecnologias: Ciências.
• Matemática e suas tecnologias: Matemática.

MÓDULO 4
• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Língua Portuguesa.
• Ciências humanas e suas tecnologias: Geografia e História
• Ciências da natureza e suas tecnologias: Ciências.

Matemática e suas tecnologias: Matemática.

ARTE
• Linguagens, Códigos e suas Tecnologias: Arte.

•

Ensino Religioso - será utilizado o SME sem custo aditivo.

•

Caderno de Produção Textual Marista sem custo aditivo.

INGLÊS
Super Minds British 5 Workbook With Online - Puchta, Herbert Cambridge
University
ISBN 9781107483040

Super Minds British 5 Student´s Book With - Puchta, Herbert Cambridge
University
ISBN 9780521223355

DICIONÁRIO DE PORTUGUÊS
Minidicionário da Língua Portuguesa
BUENO, Silveira.
São Paulo: FTD, 2021.
ISBN: 978-8596002523.
EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA / ROBÓTICA
Livro do estudante de educação tecnológica – JORNADA Z: CODING (5º ano)

A aquisição do material pode ser feita pelo endereço:
marista.zoom.education/nossa-senhora-da-penha-116

Opções de uniformes para uso diário
Obs.: Modelos em anexo disponíveis no site Marista.

Fornecedores credenciados do uniforme escolar
• PAPELARIA T.A. — Av. Hugo Musso, nº 549, loja 2, Praia da Costa (Vila Velha) Tel.: (27)

3319-9200

Pontos de venda da FTD Educação
•
•

Para maior comodidade dos pais, informamos:
FTD Educação estará, no período de 15/12/2021 a 15/02/2022, com um ponto de venda na
Biblioteca do Colégio Marista comercializando todos os livros adotados.
Consultas e orçamentos poderão ser realizados por meio dos telefones: (27) 3227-6044/(27)
99975.9888-whatsapp/ (27) 99943-4664 ou e-mail: reservaftdvv@hotmail.com

Observações gerais
1. No dia 24/01/2022, às 8 horas (para alunos do turno matutino) e às 16h (para alunos do turno
vespertino), acontecerá o 1º Encontro Pedagógico com Pais, no Hall do Ginásio.
2. Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) estudante
em local visível.
3. Todos os livros e cadernos deverão ser encapados na cor VERDE e identificados com o nome e
sobrenome do estudante.
4. Os alunos deverão trazer os cadernos no primeiro dia de aula (25/01/2022). Após o início das aulas,
anexaremos o horário escolar na agenda do estudante para que os materiais didáticos sejam
trazidos conforme o horário das aulas.
5. A agenda escolar Marista é de uso obrigatório e será entregue pelo Colégio na primeira semana de
aula.
6. Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, garrafa para água, agenda escolar e
estojo escolar.

Em caso de dúvidas com relação aos livros indicados, entre em contato com a
Biblioteca do Colégio, pelo telefone (27) 4009-4247 ou 4009-4201.

