
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023 

ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

(Trazer na mochila no primeiro dia de aula) 

QTD DESCRIÇÃO 

02 Cadernos grandes de capa dura (brochura) – 96 folhas sem espiral. Os cadernos serão divididos 

de acordo com a orientação: um para os componentes curriculares de Ciências/Ensino 

Religioso e outro para História/Geografia. 

02 Cadernos grandes de capa dura (brochura) – 48 folhas sem espiral. Um para o componente 
curricular de Língua Inglesa e outro para Matemática. 

01 Caderno grande de capa dura (brochura) – 96 folhas sem espiral, para o componente curricular 

de Língua Portuguesa. 

01 Caderno quadriculado grande de capa dura (brochura), sem espiral - 48 folhas (1cm x 1cm), 
para o componente curricular Matemática. 

01 Borracha comum macia. 

01 Apontador com lixeira. 

01 Régua de 30 cm com escala. 

03 Lápis preto. 

01 Marca texto. 

02 Tubos de cola – 90 gramas. 

01  Caixa de lápis de cor – 12 ou 24 cores. 

01 Conjunto de canetas hidrocores (jumbo) – 12 ou 24 cores. 

01 Tesoura sem ponta. 

01 Transferidor. 

01  Compasso. 

01 Pasta transparente com elástico. 

01 Pasta catálogo com 50 plástico (sugerimos que utilizem a do ano anterior). 

01 Jaleco branco – para as aulas de Laboratório de Ciências. 

 

MATERIAIS PARA ATIVIDADES EM SALA DE AULA 

QTD DESCRIÇÃO 

01 Resma branca A4. 

03 Folhas de papel cartão - cores variadas (serão utilizados em atividades, trabalhos, projetos 

pedagógicos e produções ao longo do ano). 

03 Folhas de papel Collor set - cores variadas (serão utilizados em atividades, trabalhos, projetos 

pedagógicos e produções ao longo do ano). 

03 Folhas de papel Collor set estampadas (serão utilizados em atividades, trabalhos, projetos 

pedagógicos e produções ao longo do ano). 

05 Cartolinas brancas. 



 

 

01  Bloco de papel para desenho – tamanho A4 (serão utilizados em atividades, trabalhos, 
projetos pedagógicos e produções ao longo do ano). 

01 Papel ofício A4 azul (100 folhas) (serão utilizados em atividades, trabalhos, projetos 

pedagógicos e produções ao longo do ano). 

03 Bloco de papel criativo 8 cores para corte, colagem e montagem (dobradura, scrapbooking, 
maquete) (serão utilizados em atividades, trabalhos, projetos pedagógicos e produções ao 

longo do ano). 

02 Fitas adesivas transparentes. 

01 Fita crepe 3M. 

03 Rolos de papel crepon (cores variadas). 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do(a) estudante, ano/turma; 

• Serão solicitados ao longo do ano: alimentos para realização de práticas de culinária, sucatas, taxas 

para eventos culturais ou aulas em campo e materiais para a disciplina de Arte. 

 

 MATERIAL DIDÁTICO 

 Coleção FTD Sistema de Ensino - Anos Iniciais (5º ano) - A caixa contém:  
• Quatro módulos do aluno + atividades complementares, divididos em 

cinco componentes (Português, Matemática, História, Geografia e 

Ciências) • Página de acesso ao material digital;  
• Livro de Arte;  

• Quatro livros literários;  

• Material Complementar pedagógico;  

• Livro Escola e Família; 

• Caderno de Produção Textual Marista; 

• Livro de Ensino Religioso – Sistema Marista de Educação – Volume 5 

 

 

 DICIONÁRIO 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

Bueno, Silveira, 1898-1989. 

Silveira Bueno: Minidicionário da Língua Portuguesa/Francisco da 
Silveira Bueno. __ 3.ed. __ São Paulo: FTD, 2016. 

ISBN 978-85-96-00252-3 

1. Português-Dicionário I. Título.  
 



 

 

 EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA/ROBÓTICA 

 

 

Jornada Z: 5º ano. Editora Zoom Education. 

 
Observação: o material poderá ser adquirido pelo site: 

marista.zoom.education/palmas-118 

 

 

PROGRAMA MARISTA BILINGUE 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; GERNGROSS, Günter. Super 
Minds Second Edition Level 5 Student's Book with eBook British 

English. 5º ano EF. Cambridge: Cambridge University Press, 2022.  

ISBN: 9781108812337  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PUCHTA, Herbert; JONES, Peter Lewis; GERNGROSS, Günter; KIDD, 

Helen. Super Minds Level 5 Workbook with Digital Pack British 
English 2nd Edition. 5º ano EF. Cambridge: Cambridge University Press, 

2022.  

ISBN: 9781108909327  

Observação: Os livros poderão ser adquiridos no site https://www.disal.com.br/maristapalmas. Se for 

essa a opção, após escolher a série desejada, o site direciona para os livros que devem ser adquiridos. 
 

 

 


