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LISTA DE MATERIAIS- 5º Ano do Ensino Fundamental l – 2020 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 
1.  Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, 

tesoura, régua, lápis de cor...). 
2. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo, buscando adquirir modelos simples e leves, 

contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias. 
3. É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada aluno(a). 
4. Os estudantes veteranos do Colégio Madre Bárbara que possuem o caderno de Inglês do ano 

anterior, em boas condições de uso, não precisarão adquiri-los novamente. 
5. Identificar na capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros: nome completo do(a) aluno(a), 

ano/turma. 
6.  Preencher a identificação completa no campo de dados pessoais (1ª página da agenda). 
7. O uso do uniforme é obrigatório e deve ser IDENTIFICADO. Sugerimos bordar o nome do 

estudante ou identificar com uma caneta permanente. 
8. Os materiais deverão ser entregues identificados, no primeiro dia de aula. 
9. Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos 

projetos desenvolvidos. 
10. Os cadernos poderão ser de espiral, sem picote ou brochura, a escolha fica a critério da família. 

 
MATERIAIS QUE FICAM NA MOCHILA – IDENTIFICAR COM O NOME DO(A) ESTUDANTE 

 01 caderno  grande de 96 folhas para Português 

 01 caderno grande de 96 folhas para Matemática 

 01 caderno grande de 96 folhas para História 

 01 caderno grande de 96 folhas para Geografia 

 01 caderno grande de 96 folhas para: Ciências 

 1 caderno grande de linha simples, brochura, 48 folhas para Inglês 

 02 lápis de escrever apontados 

 1 corretivo líquido ou de fita 

 01 caneta azul e 01 preta 

 01 caneta colorida 

 01 caneta marca texto 

 01 borracha macia 

 01 tesoura pequena com ponta redonda, observando modelo para destro/canhoto 

 01 tubo de cola branca 110g 

 01 caixa de lápis de cor 12 cores 

 01 caixa de giz de cera curto 15 cores 

 01 conjunto de canetas hidrocor ponta fina 12 cores 

 01 apontador com depósito 

 01 régua de 15 cm e 01 régua de 30 cm 

 01 calculadora pequena para uso diário 
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 1 pasta catálogo, tamanho ofício, com 50 sacos plásticos, com identificação da escola. Esta pasta 

deverá ser adquirida no xerox do colégio 

 

MATERIAIS QUE FICAM NA SALA 

 

 01 bloco do Colégio 

 01 dicionário de Língua Portuguesa (Aurélio ou Houaiss) 

 01 conjunto de tinta têmpera 6 cores 

 01 pincel do tipo chato n° 10 

 01 conjunto de cola colorida 6 cores; 

 01 cola gliter pequena 

 02 sacos plásticos, tamanho A4, grossos e sem furo 

 15 folhas de desenho A4 coloridas (gramatura 180g) 

 01 pacote de folhas color set  A4 

 15 folhas de desenho A3 coloridas 

 01 bloco de folhas de desenho A3 

 01 pacote de palito para espetinho 

 01 rolo de barbante grosso 

 02 folhas quadriculadas (5mmx5mm) 

 01 caixa de massa de modelar 12 cores 

 01 folha de EVA 

 1 fita crepe 

 2 gibis 

 1 fotocópia autenticada, em cartório, da carteira de identidade ou da certidão de nascimento da 

criança 

Os itens acima devem conter a identificação do(a) aluno(a)  e ser entregue em sacola 

identificada com o nome completo do(a) mesmo(a). 

 

LIVRO DE LEITURA INFANTIL DA SÉRIE QUE DEVERÁ SER ADQUIRIDO POR CADA ALUNO (A): 

 

 
 Livro: Pollyanna - Col. O Tesouro dos Clássicos  
Autora: Porter,Eleanor Hodgman 
Editora: Ática 
O livro  Pollyanna  poderá  ser  adquirido  no colégio, no dia 20/02/2020, durante a 

FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras, oportunizando desconto especial. 

 

 
Livro: Alice no país da mentira 
Autor: Pedro Bandeira 
Editora: Moderna 
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Livro: Um ano especial 
Autora: Léia Cassol 
Editora: Cassol 
Este livro será adquirido durante a viagem de estudo onde visitaremos a 

Editora. 

 

 

Livro: Me Belisca 
Autor: Samir Thomas 
Editora: Moderna 
 

 

 

As leituras indicadas têm o objetivo de contribuir para a formação literária de cada estudante. 

Nesse sentido, é importante que o aluno inicie a sua biblioteca pessoal, adquirindo algumas obras. 

Além disso, a aquisição do livro permite destaques no texto, anotações e leituras mais aprofundadas. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

Livro: SHINE ON 5 – Student Book & Extra Practice (With Online Practice)  
Autora: Susan Banman Sileci and Patrick Jackson 
Editora: Oxford University Press 
O livro  de inglês  poderá  ser  adquirido  no colégio, no dia 20/02/2020, durante a 

FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras, oportunizando desconto especial. 

 

LÍNGUA INGLESA:  1 dicionário. Sugestões: 

 

Livro de Português: Interpretação de Textos 

Autor: William Cereja e Ciley Cleto 

Editora: Atual 

O livro  de português  poderá  ser  adquirido  no colégio, no dia 20/02/2020, durante 

a FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras, oportunizando desconto especial. 

 

   

Dicionário Oxford 

Escolar para estudantes 

brasileiros de inglês 

Português – inglês 

Inglês – português 

Editora Oxford 

Longman Dicionário 

Escolar 

2ª edição 

Português – inglês 

Inglês – português 

Editora Pearson 

Landmark Dictionary 

para estudantes 

brasileiros de inglês 

Português – inglês 

Inglês – português  

Editora Richmond 
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   Livro: Matemática 

   Autores: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis 

   Editora: Moderna 

  O livro de Matemática poderá ser adquirido através da Loja Moderna, com    

desconto especial.  

 

Passo a passo: 

1) Acesse: https://loja.moderna.com.br/familia 

2)  Insira o código PIN (31USPN) 

3)  Preencha o cadastro do responsável financeiro  

4)  Inclua o nome do aluno  

5)  Informe endereço e dados para contato  

6)  Confira a lista de livros  

7)  Escolha a forma de pagamento e finalize a compra 

8)  A entrega do livro será feita pelo colégio, no início do ano letivo. 

IMPORTANTE: Prazo para compra: 

JANELA COMPRA ENTREGA NO COLÉGIO 

1ª 12/11/2019 a 03/01/2020 20/01/2020 

2ª 04/01/2020 a 10/02/2020  10/02/2020 

3ª 25/01/2020 a 18/02/2020 09/03/2020 

 Salientamos a IMPORTÂNCIA do cumprimento das datas para o livro ser entregue no prazo correto. 

 

Livro: O LÍDER EM MIM – Guia de atividades para o 5º ano 
Editora: Ática 
1º) Acessar: www.livrofacil.net; 
2°) Digitar: Colégio Madre Bárbara (no meio da página solicita-se o nome do colégio); 
3º) Escrever o código: madrebarbara@2020; 
4°) Seguir os passos solicitados.  

 

 
 
 
 Livro: Porta Aberta para o Mundo – Geografia 
 Autores: Edilson Adão e Laercio Furquim Jr. 
 Editora: FTD 
O livro  de geografia  poderá  ser  adquirido  no colégio, no dia 20/02/2020, 

durante a FEIRA DE LIVROS, com diversas editoras, oportunizando desconto 

especial. 

 

 

http://www.livrofacil.net/

