LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2021
5º ano do Ensino Fundamental
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02 lápis pretos nº 2;
01 borracha macia;
01 apontador com depósito;
01 tesoura sem ponta, com o nome gravado, com cabo preto ref. 667/4 ½;
01 tubo de cola branca;
01 tubo de cola bastão;
01 régua de 15 cm para ficar no estojo;
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades;
01 jogo de canetas hidrográficas com 12 cores;
01 compasso simples;
02 canetas esferográficas (preta e azul);
01 marca texto.

OBS.: Todo material do estojo deverá estar com o nome do (a) aluno (a) e reposto,
durante o ano, conforme a necessidade.
MATERIAL DE USO PESSOAL SOMENTE PARA ALUNOS NOVOS
✔ 01 pasta com ferragem amarela contendo 10 plásticos para arquivar as
avaliações;
✔ 01 pasta amarela, com elástico para levar as atividades;
✔ 01 pasta amarela com ferragem para Alemão, com 10 sacos plásticos;
✔ 01 caderno brochura universitário pautado com 96 folhas, com capa dura na
cor amarela, para Alemão;
✔ 01 caderno universitário brochura pautado com 96 folhas, com capa dura na
cor verde, para Inglês;
✔ 02 gibis infantis, novos ou usados em bom estado.
MATERIAL DE USO PESSOAL TODOS OS ALUNOS
✔ 01 caderno brochura universitário pautado com 96 folhas, com capa dura, na
cor azul, para as atividades;
✔ 01 caderno brochura pautado com 96 folhas, capa dura, na cor amarela para
Alemão; (pode ser o 2020)

✔ 01 caderno brochura pautado com 96 folhas, capa dura e, na cor verde para
Inglês; (pode ser o de 2020)
✔ 50 folhas de sulfite A4 – 210 mm x 297 mm;
MATERIAL DE ARTE
✔ 01 pacote de papel, tipo color set, cores variadas, 120g, com 24 folhas;
✔ 01 caixa de lápis aquarelável com 12 cores
MÚSICA
Para todos os alunos:
✔ 01 pasta preta com 20 plásticos transparentes. (usar a de 2020)
Somente para os alunos novos:
✔ 01 flauta Doce Yamaha Soprano/Germânica. Deverá constar o nome e o ano do(a)
aluno(a) na flauta e na respectiva capa;
Livro: Sopro Novo Yamaha - Caderno de Flauta Doce Soprano
Editora: Irmãos Vitale
PORTUGUÊS
Livro: Projeto Ápis Língua Portuguesa 5º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades +
Caderno Divertido)
Autor:Ana Trinconi, Terezinha Bertin, Vera Marchesi
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195367
LITERATURA
Livro: Respeito é bom e faz bem
Autores: Ted O’Neal e Jenny O’Neal
Editora: Paulus
Livro: Histórias da Terra e do Céu – Lendas indígenas do Brasil
Autor: Douglas Tufano
Editora: Moderna
MATEMÁTICA
Livro: Projeto Ápis Matemática 5º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades +
Caderno Divertido)
Autor:Luiz Roberto Dante
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195763

EDUCAÇÃO FINANCEIRA
Livro: Desatando nós
Autor: Manuel Filho
Editora: Melhoramentos

CIÊNCIAS NATURAIS
Livro: Projeto Ápis Ciências 5º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades + Caderno
Divertido)
Autor: Rogério Nigro
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195466
HISTÓRIA
Livro: Projeto Ápis História 5º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades + Caderno
Divertido)
Autor:Maria Elena Simielli e Anna Maria Charlier
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195664
GEOGRAFIA
Livro: Projeto Ápis Geografia 5º ano (Livro Didático + Caderno de Atividades + Caderno
Divertido)
Autor:Maria Elena Simielli
Editora: Ática
Edição: 4a /2020
ISBN: 9788508195565
ALEMÃO
Alunos do Colégio em 2020
Livros: Paul, Lisa und Co. A1.2 - Kursbuch e Arbeitsbuch
Editora: Hueber
Alunos novos
Livros: Paul, Lisa und Co. A1.1 - Kursbuch e Arbeitsbuch
Paul, Lisa und Co. A1.2 - Kursbuch e Arbeitsbuch
Editora: Hueber
Estes livros já foram adotados no 4º ano de 2020, tendo sua continuidade em 2021.

✔ 01 dicionário de tamanho médio – MICHAELIS – Alemão/Português –
Português/Alemão
Editora Melhoramentos.
Devido à pandemia, não teremos o plantão de vendas físico nas dependências do colégio.
Os livros de alemão poderão ser adquiridos na Loja Virtual da Livraria Bahnhof Didática com os
descontos habituais, a partir 18 de janeiro de 2021 (prazo de importação - sujeito a alteração).
https://www.bahnhofdidatica.com.br/ Dúvidas: loja@bahnhofdidatica.com.br
Whatsapp: 55 11 97220-4224 / Tel: 55 11 4330-4224 / 55 11 4941-1478
Código de 25% desconto: G78XY76LZ

INGLÊS
Livro: Super Seek and Find Students Book – Digital Pack 5
Autoras: Ceres Lobeto, Luciana Renda B. de Melo e Lucy Crichton
Editora: Macmillan
ISBN: 9786685734546
Lembrete
Recomendamos o Pequeno dicionário Houaiss, português - Editora Moderna / nova
ortografia, para consulta em casa.
OBSERVAÇÕES GERAIS:
✔ Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e ano do aluno e
encapados, se necessário, com contact transparente;
✔ O material e uniforme deverão ser marcados com o nome e ano do aluno;
✔ No primeiro semestre será cobrada uma taxa única referente a fotocópias de
exercícios, que serão utilizados em todas as disciplinas, no decorrer do ano
letivo, e outra para os livros da biblioteca de classe se de acordo com os
protocolos de segurança, os mesmos forem liberados.
✔ Forneceremos no início do ano letivo a agenda personalizada do Colégio, que
será o veículo de comunicação entre família e escola. Portanto o seu uso é
diário e obrigatório
✔ O início das aulas para o 5º ano do Ensino Fundamental está previsto para o
dia 26 de janeiro de 2021 (3ª feira);
✔ A reunião de pais com os professores e a coordenação será marcada
posteriormente;
ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR
Será agendada em momento oportuno
Obs.: A recepção não está autorizada a receber o material escolar. Em caso de dúvida,
por favor, falar com a coordenação.

