Lista de Materiais 2022

Ensino Fundamental Anos Iniciais – 5º ano
Quantidade

01

01

Material
Língua Portuguesa / Matemática / Ciências /
História / Geografia
FTD sistema de ensino: língua portuguesa,
matemática, ciências, história e geografia: 5º
ano. 1. ed. São Paulo: FTD, 2019.

Ensino Religioso
Sistema Marista de
Educação. São Paulo: FTD.
Última edição. ISBN:
9788596008303.

Utilização

Livros Didáticos
Observação: os livros fazem
parte do kit do aluno que será
entregue na primeira semana de
aula.
Material faz parte da solução
educacional oferecida pelo
colégio e incluso nas
mensalidades.

BUENO, Francisco da
Silveira. Minidicionário da
língua portuguesa. 3. ed.
São Paulo: FTD, 2016. ISBN:
7898652402524.

Dicionário da Língua Portuguesa
(recomendação)
Observação: Aceitaremos
outros títulos já adquiridos.

01

HENRY, O. O resgate do
cacique vermelho e outras
histórias. Adaptado por Bill
Bowler. Traduzido por
Fernando
Santos. [Ilustrações
Weberson Santiago]. 1. ed.
São Paulo: FTD. 2016. ISBN:
9788596015424

Livros de Literatura
Observação: os livros fazem
parte do kit do aluno que será
entregue na primeira semana de
aula.
Material faz parte da solução
educacional oferecida pelo
colégio e incluso nas
mensalidades.

01

BAUM, L. Frank. O mágico
de Oz. Tradução e
adaptação Lígia
Cademartori. [Ilustrações
Marília Pirillo]. 1. ed. São
Paulo: FTD, 2008. ISBN:
9788532263889

Literatura e Paradidáticos
02 livros literários de livre
escolha, adequados à faixa
etária para compor a biblioteca
de sala de aula.
02 gibis para compor a
biblioteca da sala de aula

01

01

01

01

PRIETO, Heloisa. O
livro dos pássaros
mágicos.
[Ilustrações
Laurabeatriz]. 1. ed.
São Paulo: FTD,
2011. ISBN:
9788532275936.
STEVENSON, Robert
Louis. Jardim de
versos. Tradução de
Lígia Cademartori.
[Ilustrações de
Marília Pirillo]. 1. ed.
São Paulo: FTD,
2012. ISBN:
9788532279972
PUCHTA, Herbert;
GERNGROSS, Günter;
LEWIS-JONES, Peter.
Super Minds Level 5
Student's Book with
DVD-ROM.
Cambridge:
Cambridge University
Press, 2015. ISBN:
9780521223355.
PUCHTA, Herbert;
GERNGROSS, Günter;
LEWIS-JONES, Peter.
Super Minds Level 5
Workbook with
Online Resources.
Cambridge:
Cambridge
University Press,
2015. ISBN:
9781107483040.

Observação: outros livros literários
e/ou paradidáticos serão indicados
no decorrer do ano letivo.

Material do Programa Marista
Bilíngue
*A compra poderá ser feita pela
plataforma:
https://www.disal.com.br/maristacpe

01

Educação
Tecnológica

Vendas pela plataforma:
https://padre-eustaquio119.carrinho.digital

01

Caderno Marista de
Produção Textual (3º
ao 6º ano).

Material faz parte da solução
educacional oferecida pelo colégio e
incluso nas mensalidades. Será
entregue na primeira semana de aula.
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Caderno brochurão e/ou espiral com 60 folhas
(para Ciências)
Caderno brochurão e/ou espiral com 60 folhas
(para Geografia)
Caderno brochurão e/ou espiral com 60 folhas
(para História)
Caderno brochurão e/ou espiral com 60 folhas
(para Matemática)
Caderno brochurão e/ou espiral com 60 folhas
(para Língua Portuguesa)
Caderno brochurão e/ou espiral com 48 folhas
(para Língua Inglesa - (pode ser usado o do
ano anterior)
Caderno brochurão e/ou espiral com 48 folhas
(para Ensino Religioso) - (pode ser usado o do
ano anterior)
Estojo (simples e leve)
Lápis pretos
Borrachas macias
Apontador com coletor
Caixa de lápis de cor
Pasta fina com elástico resistente
Tubo de cola branca (90 gramas) ou cola em gel
frasco ergonômico
Régua rígida de 30 cm
Transferidor
Tesoura sem ponta
Envelopes pardos tamanho ofício para arquivar as
provas trimestrais de cada etapa
Caneta marca texto super soft AMARELA.
Folhas de papel quadriculado tamanho A4

Para atividades pedagógicas.
*Materiais para o uso individual do aluno
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Estojo contendo:
Lápis de escrever
comum, borracha,
apontador, tesoura.

Pode ser o mesmo
material usado
diariamente em sala
de aula.

Cola líquida
Caixa de lápis de cor aquarelável com 12
cores no mínimo e pincel próprio.
Caixa de canetinha hidrocor – 12 cores
ponta fina.
Pacote de 50 folhas de papel 60Kg –
formato A4.
Avental ou camiseta simples (não precisa
ser nova).
Toalha ou qualquer outro tipo de tecido
para uso individual, identificada com o
nome do aluno

Materiais para aula de Artes:
✓ Outros materiais poderão ser
solicitados no decorrer do ano.
✓ O avental, assim como os materiais
de uso individual, deverá estar dentro
da mochila no dia da aula de Arte

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

•
•
•
•
•
•

O material de uso individual deverá vir todo marcado com o nome completo da
criança.
Os livros didáticos e os cadernos deverão ser encapados e etiquetados na capa.
O material do estojo e os cadernos deverão ser repostos, durante o ano, de acordo
com as necessidades.
Não será permitido o uso de lapiseira.
Todas as peças do uniforme deverão ter o nome da criança.
O uso da caneta esferográfica só será permitido na 3ª etapa, após orientações da
equipe de professores.

