
 

                                            LISTA DE MATERIAIS- 5º Ano do Ensino Fundamental l – 2022  

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

1. Visando o consumo 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. Sugerimos o NÃO uso 
de mochilas com rodinhas devido as escadas. 
3. É de responsabilidade da família a reposição do material, de uso diário, 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. Os livros didáticos 
deverão ser trazidos quando o aluno receber o horário/cronograma das aulas. 
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) – Para uso em casa. 

 01 pacote de folhas color set A4 

 01 pacote de balão sortido nº7 

 

 
MATERIAIS DE ARTE (deverão ter identificação em todos os itens, guardados numa caixa plástica (dimensões: 
35x25x10cm aproximadamente) e serão trazidos no dia em que tiverem a aula de Arte, conforme a orientação da 
professora): 

 

 01 Caderno de desenho tamanho A4, gramatura 140.  

 01 conjunto de tinta têmpera 6 cores 

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

 01 conjunto de cola colorida 6 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 OBRIGATÓRIOS PARA A SÉRIE 

 
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 Longman Dicionário Landmark Dictionary 

Escolar para estudantes Escolar                               para estudantes 

brasileiros de inglês 2ª edição brasileiros de inglês 

Português – inglês Português – inglês Português – inglês 

Inglês – português Inglês – português Inglês – português 

Editora Oxford Editora Pearson Editora Richmond 

                                  
 

 
 LÍDER EM MIM – Guia de atividades para o 5º ano 
 Editora: Ática 
 Compra no site LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela escola, frete gratuito 
até 25/01.  
1º) Acessar: http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs 
2º) Escrever o código: madre2022; 
3°) Seguir os passos solicitados no site 

 
              
                                                    Kit AGORA EU SEI 

Livros de Português, Matemática, Geografia/História, Ciências, Caderno de 
Mapas, 04 livros de literatura infantil (que serão utilizados nos seminários) 
e  Agenda 
ISBN -9788547400702 
Cod. Kit 5 ano - 728013 
Compra no site LIVRO FÁCIL, com desconto e entrega do material pela escola, frete 
gratuito até 25/01. 
 1º) Acessar: http://www.livrofacil.net/#madrebarbara-rs  

 2º) Escrever o código: madre2022;  
 3°) Seguir os passos solicitados  

 

 

Livro: Ensino Religioso 

Autores: Mar Sánchez Sánchez e Hortensia Muñoz Castellanos 

Editora: SM Didático 

ISBN: 9786557440216 
Acesse o portal SM Direto por meio do link: https://www.smdireto.com.br. 
 

Voucher: 141025F18 
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