
 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL I – 5º ANO 2018 

 

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA 

Língua Portuguesa – Porta Aberta 5. Ed. Renovada. Isabella Carpaneda e Angiolina 
Bragança.  

FTD 

Matemática – Ênio Silveira e Cláudio Marques 4ª Edição / Caderno de Atividades - 
Ênio Silveira - 4ª Edição. 

 Moderna 

História - Construindo e Aprendendo – Maria Eduarda Noronha e Maria Luiza Soares Construir ISBN 9788540304765  

Geografia – Construindo e Aprendendo – Maria Eduarda Noronha e Maria Luiza 
Soares 

Construir ISBN 9788540304741 

Ciências - Construindo e Aprendendo – Maria Eduarda Noronha e Maria Luiza Soares Construir ISBN 9788540304727 

Inglês – Beep 4 – Student’s Book / Activity Book  Richmond 

Livro de Ensino Religioso  Adquirido no Colégio 
 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS EDITORA 

O caso dos ponteiros do relógios - Ronaldo Simões Coelho Paulus 

Contos e lendas sobre virtudes - Lois Rock Editora Melhoramentos 

O fantasma escritor e as cartas misteriosas - Patrícia Engel Secco Editora Melhoramentos 

Chico , o homem da floresta - Lúcia Fidalgo Paulus 

Villa-Lobos, o Maestro - Lúcia Fidalgo Paulus 

Com vontade de pintar o mundo - Lúcia Fidalgo Paulus 

Para Sempre - Música em Família Adquirido no Colégio 

Jornal Joca - Assinatura obrigatória - Link: www.jornaljoca.com.br  
 

MATERIAL DIDÁTICO - INDIVIDUAL QUANTIDADE 

Agenda personalizada (Adquirida na escola) 01 agenda 

Caderno de desenho – capa dura de 96 folhas (Artes/Música) 01 

Caderno espiral com 48 folhas – universitário capa dura, para Inglês. 01 

Caderno quadriculado de 96 folhas (1cm) (Matemática) 01 

Caderno brochura com 96 folhas – universitário pautado e capa dura  04 

Caixa de giz de cera (12 cores) 01 caixa 

Caixa de lápis de cor (12 cores) 01 caixa 

Canetas hidrocor (12 cores) 01 caixa 

Pasta com 50 plásticos (Espanhol/Artes) 01 

Estojo simples contendo: lápis grafite e de cor, borracha, apontador, cola em bastão, tesoura 
sem ponta, canetas (preta, azul e vermelha), marcador de texto. 

01 

Flauta doce (sugestão Germânica) 01 unidade 

Minidicionário da Língua Portuguesa – atualizado e com separação silábica 01 

Minidicionário Inglês/Português (atualizado novo acordo ortográfico) 01 

Pen-drive 01 

Régua de 30 cm 01 

Caneta hidrocor preta 01 
 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 01 QUANTIDADE 

Bloco criativo 02 blocos 

Folhas de EVA gliter  (cores variadas) 03 unidades 

 



 

Folhas de EVA (cores variadas) 04 unidades 

Palito de picolé 02 pacotes 

Papel canson (A3 e A4)  02 blocos de cada 

Papel contact Transparente 03 metros 

Cartolina estampada - Scrapbook 02 unidades 

Pincel chato (03 tamanhos diferentes) 01 de cada 

Tinta guache (250 gramas Cores variadas) 02 potes  

TNT (vermelho, preto e verde) 03 metros 

Tubo de cola (110 gramas) 04 unidades 

Prato de papelão (P10 cru) 01 unidade 

Tecido de algodão cru  02 metros 

Pano chita  01 metro 

Caneta para tecido (preta e vermelha) 01 de cada 

Fita metalóide (cores variadas) 01 unidade 

Saquinho de celofane - Tamanho ofício 04 unidades 
 

INFORMAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2018:  
 

De 15 a 19 de janeiro 
Entrega de material de uso diário Educação Infantil e Fundamental I: manhã 8h às 12h e tarde 13h30 às 16h30. 
 

25 de janeiro 
Fundamental II - entrega do material de uso diário: manhã 8h às 12h e tarde 13h30 às 16h30. 
Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II: às 8h (matutino) e às 14h (vespertino). 
 
Início das aulas 29/01/2018; 

▪ Todo material de uso do aluno deverá ser identificado com etiqueta (nome, turma);  
▪ A agenda escolar será fornecida pelo colégio; 
▪ É de responsabilidade da família a reposição do material do estojo durante todo ano letivo, de acordo com a                   

necessidade; 
▪ Todos os livros adotados deverão ter edição atualizada conforme novo acordo ortográfico. 

 

Para melhor atendê-los, a livraria Loyola estará na escola nos dias destacados abaixo: 
▪ De: 06/12/2017 a 15/12/2017 
▪ De: 02/01/2018 a 28/02/2018 
▪ De: 2ª a 6ª feira de 7h30 às 18h  

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME DO COLÉGIO: 
▪ Casa do Colegial Asa Sul – 509 – Fone: 3244-2512 ou Asa Norte – 502 – Fone: 3327-2742 

 

 


