
 

 

LISTA DE MATERIAIS 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II – 2021 

MATERIAL BIBLIOGRÁFICO OBSERVAÇÕES 

CIÊNCIAS O material da Editora Moderna pode ser 
adquirido a partir de 04/01/2021 com condições 

especiais de parcelamento em até 10X e com 
DESCONTO, por meio do portal 

www.modernacompartilha.com.br para as 

disciplina de Ciências, e com retirada do material 
diretamente no Colégio a partir de 15/02/2021, 

mediante o comprovante de pagamento/voucher 
de retirada de material. Ou adquirido nas livrarias 

da Cidade. 
 

Buriti Plus  5º ano – 1º edição  - Editora: Moderna - 2018 
 

LÍNGUA INGLESA O material das Editoras Ática, Atual e Saraiva 

pode ser adquirido a partir de 04/01/2021 com 
condições especiais de parcelamento  e com 

DESCONTO, por meio do portal 

 www.domquixote-rs.com.br, utilizando o cupom 
aparecida2021. Ou adquirido nas livrarias da 

Cidade. 

Hello! Kids 5º ano, Autores: Eliete Morino e Rita Faria, 5ª ed.  – 

Editra Ática, 2018. 

LÍNGUA PORTUGUESA O material da Editora SM pode ser adquirido pelo 

acesso ao portal SM Direto por meio do 

link: https://www.smdireto.com.br, utilizando o 
vouchers  146155F17 Ou adquirido nas livrarias 

da Cidade. 

 

 

 Aprender Juntos  - 5º ano – 6º edição  -Editora: SM – 2017 

 

MATEMÁTICA  

Livro: Aprender Juntos  - 5º ano – 6º edição  -Editora: SM – 

2017 
 

FILOSOFIA  

Livro: Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor 
General, Autores: Silvio Wonsovicz e Rudi Böhm, 18ª Edição – 

Florianópolis: Editora Sophos, 2019. 

 

A aquisição deste material se dá através de sites 
de compra ou nas livrarias da Cidade. 

 

 

 

 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.domquixote-rs.com.br/
https://www.smdireto.com.br/


 

 

Materiais diversos: 

▪ Cadernos para as disciplinas de: (Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, Língua Espanhola, Língua Inglesa, 

História, Geografia, Educação Física, Filosofia, Ensino Religioso). 

▪ Artes: Caderno de desenho, Lápis 6B, borracha, régua, apontador, lápis de cor, cola, tesoura, 10 folhas sulfite 60.  

▪ 01 pasta com elástico. 

▪ 01 cola escolar. 

▪ 01 régua 30 cm. 

01 tesoura sem ponta, lápis, caneta e borracha. 

 
 

Materiais para ser entregue a professora: 
 

• 1 blocos de folha A3; 

• 100 fls. Sulfite 60; 
• 50 fls. de ofício A4; 

• 20 fls. Pautadas; 
• 1 pacote de 24 folhas coloridas com 8 cores; 

• 2 folhas de EVA (1 simples e 1 com glitter); 

• 1 caixa de tinta guache (6 cores); 
• 1 pincel nº 10; 

• 1 caixa de cola colorida (6 cores); 
• 1 caixa de lápis de cor;  

• 1 pacote de lantejoulas; 
• 1 estojo de canetinhas; 

• 1 régua;  

• 1 Tesoura sem ponta; 
• 1 cola branca; 

• 1 cola glitter;  
• 1 revista antiga; 

• 2 fita adesiva marrom não plástica; 

• 1 tela para pintura (20x40); 
• 2 rolos de papel toalha; 

• 1 gibi; 
• 1 pacote de palitos (picolé e churrasco); 

• 1 pasta. 
 

 

 
O uso do uniforme na Rede das Escolas Notre Dame é OBRIGATÓRIO. 

▪ Material e uniforme devem ser identificados com o nome do(a) estudante. 

▪ Início das aulas:  10/02/2021 – para as turmas do 5º ano do Ensino Fundamental a 3ª série do Ensino Médio. 


