
 
 
 

    LISTA DE MATERIAL - 5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2019 
 

  
Coleção Aprender Juntos (AJ) 
 
AJ Matemática 5 (LA) – ED 2016 – ISBN- 9788541814881 
Caderno Ler e Escrever Matemática 5 (LA) – ISBN 9788541807555 
Edição Atualizada – Ed. SM   
 

AJ Língua Portuguesa 5 (LA) - ED 2016 – ISBN 9788541815086 
Caderno Ler e Escrever 5  L. Portuguesa (LA) – ISBN 9788541807500 
Edição Atualizada – Ed. SM    
 
AJ Ciências 5 
Edição Atualizada – Ed. SM – ISBN 9788541814362 
 
AJ História 5 
Edição Atualizada – Ed. SM – ISBN 9788541814683 
 
AJ Geografia 5 
Edição Atualizada – Ed. SM – ISBN 9788541814522 
 
AJ Inglês Learning Together 5 
Edição Atualizada – Ed. SM – ISBN 9788541815383 
 
 
OBS.:  - Vendas pelo site: www.smdireto.com.br (com 15% de desconto). 
            - Os livros poderão ser adquiridos através do site: www.smdireto.com.br: 

 Compras até 21/12/2018 – pagamento em até 10 vezes e poderão ser retirados no 
Colégio a partir de 11/01/2019, mediante a apresentação do comprovante de pagamento. 

 Compras até 11/01/2019 - pagamento em até 7 vezes e poderão ser retirados no 
Colégio a partir de 25/01/2019, mediante a apresentação do comprovante de pagamento.  

 
Espanhol      COLEGA 2 + LIBRO DEL ALUMNO + EJERCICIOS” – ISBN  9788477116721 

     Autoras: Maria Luisa Hortelano e Elena G. Hortelano - Editora: Edelsa 
 
Literatura                          O Mistério dos sete gols contra  - ISBN 9788541818155 

        Autor: Roberto Santiago – Editora: SM 
 
                                       
Dicionário       Minidicionário da Língua Portuguesa – Nova ortografia  
        Sugestão: Aurélio (Última Edição) - ISBN 9788538542407 

                                                        Editora Positivo 
 
 

 
 
01 caderno brochura grande, capa dura de 50 folhas quadriculado (1 cm) 
03 cadernos universitários 100 folhas (com espiral) 
01 caderno brochura pequeno 
01 pasta fina de plástico duro com elástico (para lição de casa) 
02 pastas plásticas com ferragem 
01 caderno de desenho sem margem capa dura 
20 sacos plásticos transparentes grossos com 4 furos  

LIVROS 

CADERNOS E PASTAS 

http://www.smdireto.com.br/
http://www.smdireto.com.br/


 
 
01 pasta com plásticos 
 

 
01 bloco com 20 folhas de papel CANSON (A4 – Branco) 
01 bloco  “Coleção Ecocores Molduras” – 7 cores – 110 g/m2 
01 bloco  Creative Colors (Spiral) – 120g/m2 
03 metros de papel pardo 
10 envelopes 15x21 

 
 
01 pincel chato nº 14 
01 pincel chato nº 06 
01 folha de papel color set  
01 caixa de guache com 12 cores 
01 caixa de tinta Confetti 
01 estojo de caneta hidrográfica 
01 caixa de lápis de cor 
02 retalhos 

 
 
01 caneta ponta porosa preta 
02 canetas marca texto 
02 tubos grandes de cola bastão  
01 tesoura sem ponta 
01 régua transparente de 30 cm de comprimento 
01 prancheta A4 
01 calculadora simples 
01 foto 10x15 da família (por favor, mandar em um envelope) 
01 transferidor 180o 

 
 
01 garrafa de plástico 
01 estojo de plástico ou de pano, contendo:  
02 lápis pretos macios, 01 borracha macia, 01 apontador com depósito 
01 caneta preta 
01 caneta azul 
01 régua de 15 cm 

 
 
 

1- Siga rigorosamente as medidas e especificações do material. 
2- Com exceção dos papéis e sacos plásticos, todo material escolar deverá ter o nome do(a) aluno(a), 

inclusive nas peças do uniforme. Essa prática auxilia na identificação dos objetos perdidos. 
3- No primeiro dia de aula, o(a) aluno(a) deverá levar para a escola na mochila apenas o estojo. O restante 

do material deve ser entregue a professora em uma sacola no primeiro dia de aula. Durante as 
primeiras semanas de aula, a professora pedirá os livros através de bilhetes na agenda escolar. 

4- Durante o ano, solicitaremos outros materiais de acordo com os projetos que serão desenvolvidos 
(alimentos para a realização de práticas culinárias, sucatas, taxas para eventos culturais extras ou 
excursões). 

 

Reunião de Pais – 23/01/19 (4ª feira) - Alunos novos do Ens. Fundamental – 18h30min    
Reunião de Pais – 23/01/19 (4ª feira) - Demais alunos do Ens. Fundamental – 19h 
Início das aulas – 28/01/19  (2ª feira) 

PAPELARIA 
 

MATERIAL PARA ARTE 

MATERIAIS DIVERSOS 
 

NA MOCHILA 

OBSERVAÇÕES 
 

MATERIAL PARA MÚSICA 


