
 

                                            LISTA DE MATERIAIS- 5º Ano do Ensino Fundamental l – 2021  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Em função da Pandemia Coronavírus do ano de 2020, e a incerteza com relação ao ano escolar de 2021, 
organizamos uma lista reduzida de materiais que atenderá as necessidades básicas iniciais. Contudo, 
informamos que outros materiais serão solicitados durante o ano, conforme a necessidade e o calendário 
escolar. Exemplo: folhas dos mais variados tipos e cores, caderno extra (para quando terminar), etc. 

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. 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 

 03 caneta marca texto (cores diferentes) 

 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 



 

.  

Caixa transparente com discos de fracões (mesma usada no 

ano anterior) Alunos Novos: compra no colégio, na sala da 

coordenação do colégio SOP2. 

 

 
 
MATERIAIS QUE FICAM NA SALA(estes materiais deverão ter identificação em todos os itens e ser entregues em uma 
sacola, no 1º dia de aula, com o nome da criança na sacola também): 

 
 01 bloco do Colégio 

 02 sacos plásticos, tamanho A4, grossos e sem furo 

 01 dicionário de Língua Portuguesa (Aurélio ou Houaiss) 

 
MATERIAIS DE ARTE (deverão ter identificação em todos os itens, guardados numa caixa plástica e serão trazidos no dia 
em que tiverem a aula de Arte, conforme a orientação da professora): 

 

 01 conjunto de tinta têmpera 6 cores 

 02 pinceis  do tipo chato (n° 10 e nº  12)  

 01 conjunto de cola colorida 6 cores; 

 01 caixa de massa de modelar 12 cores 
 

 

LEITURA INFANTIL OBRIGATÓRIA DA SÉRIE  ENCONTRAM-SE NA PLATAFORMA ELEFANTE LETRADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Livro: A CORAGEM DAS COISAS SIMPLES    Livro: O SÍTIO DO DESCOBRIMENTO   Livro: MEU AVÔ TEM OITO ANOS 
Autora: Stella Maris Rezende                          Autora:Luciana Sandroni                       Autora: Sônia Travassos 
Editora: Globo                                                    Editora: Globo                                          Editora: Globo       

 

                  As leituras indicadas têm o objetivo de contribuir para a formação literária de cada estudante. 
Opcional a aquisição ou não. 

 
 LIVROS DIDÁTICOS

IMPORTANTE: 

 Em 2021, o Colégio não disponibilizará o espaço para as Editoras comercializarem os livros 

no início do ano.  Portanto, os livros deverão ser adquiridos durante as férias, no período 

anterior ao início do ano letivo (17/02/2021), trazendo-os no 1º dia de aula. 

 



 
 Livro: SHINE ON 5 – Student Book & Extra Practice (With Online Practice) 
Autora: Susan Banman Sileci and Patrick Jackson 
Editora: Oxford University Press 
 ISBN: 9780194069205 
Sugestão de site para a compra do livro: www.disal.com.br/madrebarbara 
com desconto e entrega do material pela escola 

 
 
LÍNGUA INGLESA: 1 dicionário. Sugestões: 

 

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 

 
 

Livro de Português: Interpretação de Textos 

Autor: William Cereja e Ciley Cleto 

Editora: Atual 
ISBN: 9788547237400 

        Sugestão de compra no site LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela escola 
1º) Acessar: http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs 
2º) Escrever o código: madre2021; 
3°) Seguir os passos solicitados 

 
 
  Livro: O LÍDER EM MIM – Guia de atividades para o 5º ano 
  Editora: Ática 
  Sugestão de compra no site LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela escola 
1º) Acessar: http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs 
2º) Escrever o código: madre2021; 
3°) Seguir os passos solicitados 
 
 
 

 
 

                                             Livro: Porta Aberta para o Mundo – Geografia 
                                             Autores: Edilson Adão e Laercio Furquim Jr. 
                                             Editora: FTD 
                                             ISBN: 7898683430626 
                                             Sugestão de compra no site LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela    
                                                  escola 

    1º) Acessar: http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs 
    2º) Escrever o código: madre2021; 
    3°) Seguir os passos solicitados 

http://www.disal.com.br/madrebarbara


 
 
 
 

 

 

Livro: Matemática 

Autores: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516119997 
                                               Sugestão de compra no site LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela    
                                                  escola 

 

 

 

Livro de Histórias Filosóficas – trabalhado nas aulas de Ensino Religioso 
Livro: Me Belisca 
Autor: Samir Thomas  
ISBN: 9788516098230 
Editora: Moderna 
Sugestão de compra no site da MODERNA, com desconto e entrega do material pela    

                                                  escola 

 

 

Passo a passo: 

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

2) Insira o código PIN 6XVSQN 

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: 

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

 

 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 

PERÍODO DE COMPRA  ENTREGA NO COLÉGIO 

29/10/2020         à  17/01/2021 28/01/2020 

18/01/2021         à 12/02/2021 23/02/2020 

13/02/2021         à 21/03/2021 01/04/2020 



    


