
 

 

 

Lista de Materiais 2022 - Ensino Fundamental – 5º Ano 

 
Material do aluno que ficará na sala de aula 
 

01 Bloco de colorset A4(Canson, Off Paper ou Tilipaper) – 120g/m2 (meninas) 

01 Bloco de colorset A3 (Canson, Off Paper ou Tilipaper) – 120g/m2 (meninos)  

01 Pacote de papel sulfite branco A4 (Chamequinho, Chamex, Report) com 100 folhas- 
gramatura 75g. 

01  Pacote de folha de desenho A4 com 50 folhas branco (Jandainha, Chamequinho, 
Canson)  

01 Pacote de papel sulfite A3- gramatura 75g- 100 folhas  

01 Caixa de tinta guache (6 cores) (15 ml cada potinho) (Faber Castell, Acrilex) 

01 Caneta permanente – preta (meninos) e vermelha (meninas)  

05 Folhas de papel vegetal A4 

10 Sacos plásticos sem furo 

01 Tela para pintura 30cm X 40cm para envio somente no 3º trimestre 

02  Pacotes de massinha de modelar Acrilex- Soft) com 12 cores 

01 Cola líquida de 90g (Tenaz, Bic)  
 

 
Material de uso individual e diário - Trazer identificado 
 

01 Apontador com depósito 

01 Borracha branca macia 

03 Lápis de escrever nº02 

04 Cadernos universitários 96 folhas – capa dura 

01 Caderno de desenho para inglês – capa dura (pode ser utilizado o do ano anterior) 

01 Caderno de música – (pode ser utilizado o do ano anterior) 

01 Caneta esferográfica azul ou preta 

01 Caneta marca texto- amarela  

01 Caixa de lápis de cor - 12 cores 

01 Cola bastão 

01 Corretivo (preferência de fita) 

01 Flauta doce marca YAMAHA – modelo germânica 

01 Lápis apontados nº 02 (aula de música) 

01 Pasta com divisórias (sanfonada) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caixa de Hidrocor ponta grossa (Pilot, Compact, Maped) mínimo 06 cores 

01 Régua 30 cm acrílica transparente (dura) 

01 Transferidor de 360º 

01 Esquadro- 21x45 

01 Compasso 

01 Régua geométrica 

 
 

Leituras Obrigatórias 

Para leituras obrigatórias trimestrais, utilizaremos algumas obras disponíveis na Plataforma do 
Elefante letrado e outras da Biblioteca do Colégio Mãe de Deus, escolhidas pelo grupo de 
professores. Os títulos serão comunicados no início de cada trimestre. 

 
 
 
 



 

 

Livros Didáticos 
 

1. Livro didático de Língua Portuguesa 5 
Projeto Presente 5ª Edição  
Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes, Rosângela Veliago 
 

2. Livro didático de Matemática 5 
Projeto Presente 5ª Edição  
Autores: Marcelo Lellis, Luiz Márcio Imenes 
 

3. Livro didático Ciências da Natureza 5 
Projeto Presente 5ª Edição  
Autores: Lilian Bacich, Célia R. Carone, Edilson A. Pichiliani 
 

4. Livro didático Geografia 5 
Projeto Presente 5ª Edição  
Autores: Cíntia Nigro, Neuza Guelli 
 
Como comprar: 
 

 Acesse o site: https://www.modernacompartilha.com.br/ 

 Depois de acessar, basta clicar na seção COMPRE AQUI no menu superior. 

 CADASTRE-SE OU FAÇA O LOGIN  Caso você já tenha comprado conosco anteriormente, 
basta iniciar a sessão inserindo seus dados de login e senha. Se não tiver cadastro conosco, 
cadastre-se inserindo todos os dados solicitados do responsável pelo aluno (CPF cadastrado 
na matrícula do seu filho na escola e e-mail pessoal válido). 

 
Formas de Pagamento 

 Cartão de Crédito : Para a sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de 
crédito para o pagamento. 

 
 

 Boleto bancário em parcela única 
As compras realizadas à vista entre novembro e dezembro/21 terão o desconto mencionado a 
seguir. 

 
 
IMPORTANTE: Ao realizar o pagamento e com a confirmação da compra, você irá gerar o 
voucher/comprovante do pagamento. É importante guardar para qualquer eventualidade.  O 
material será entregue na escola, na primeira semana de aula. 
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Observações:  
 

 No primeiro dia de aula trazer o material de uso individual e diário dentro da mochila.  
 Para melhor aproveitamento dos materiais, fiquem atentos às marcas sugeridas. 
 A sacola da leitura pode ser adquirida no setor financeiro do Colégio (para quem 

ainda não adquiriu). 
 O material de uso do aluno que ficará na sala de aula deverá ser entregue no dia 

18/02 em uma sacola identificada. 
 

Reunião com Pais: 
10 de fevereiro às 19 horas online via Google Meet 

 
Início das aulas:  

14 de fevereiro de 2022. 
 

Manhã: 07h40min Tarde:13h20min 
 

Reunião com Pais (individualmente) 
Dias 16 e 17 de fevereiro via Google Meet das 18h às 20h30min 

 conforme agendamento. 
 
 
 

 
 

5. Livro de Inglês:  
Guess What Combo Edition – Student’s Book and Workbook 3 A – capa verde 

Autor: REED, Susannah 

Editora: Cambridge University Press 
 
Os livros podem ser adquiridos nas livrarias sugeridas ou clicando no link a seguir: 
Segue o endereço do site para o Colégio Mãe de Deus – 2022. 
https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-mae-de-deus-191 
Senha: MAEDEDEUS2022 
 

 

6. Livro Líder em Mim 
Editora SOMOS 

 

A aquisição do material se dá através da plataforma LIVRO FÁCIL, seguindo o passo a passo: 
 
1º: Acesse a página www.livrofacil.net/#maededeus-rs 
2º: Quando solicitado, utilize o código de acesso maededeus@2022 
3º: Preencha os campos com os dados do aluno 
 
 

 

 

 
 
7. Livro SEMEAR JUNTOS – Ensino Religioso – Volume 5 – 5º ano 
O livro deve ser adquirido através do portal da editora, com preços exclusivos para nossos alunos. 

http://www.smdireto.com.br 
 

Voucher – 14315F18 
 

OBS: Os livros serão entregues na primeira semana de aula. 
 

https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios/colegio-mae-de-deus-191
http://www.smdireto.com.br/


 

 

 
Lojas Sugeridas: 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 


