LISTA DE MATERIAIS 2022
ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO – INTEGRAL

AVISOS IMPORTANTES:
1) Prezar pela simplicidade dos materiais.
2) Comprar apenas o solicitado, evitando excessos.
3) Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não trazem qualquer benefício ao processo
educativo das crianças.
4) Reaproveitar os materiais utilizados na série anterior e que estejam em bom estado.
5) Respeitar as medidas e quantidades indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais indicações têm
motivação pedagógica;
6) Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a necessidade.
7) Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo.
8) A agenda anual será entregue no início do ano letivo.
9) Os cadernos e os livros devem vir etiquetados na frente da capa.
10) Providenciar uma cópia autenticada da certidão de nascimento ou RG do estudante para uso nas aulas de
campo ou saídas da escola.
11) Os componentes que não solicitam livros didáticos trabalham com produção de material próprio.

LÍNGUA PORTUGUESA
• 02 cadernos universitários, brochura, pautados, com margem, capa dura – 48 folhas.
• Livro: Escrever bem com gramática, 5º ano. Laiz Barbosa de Carvalho. 6ª. edição, São Paulo:
Saraiva, 2016. ISBN 978-85-472-1335-0
• Ilíada. Homero. São Paulo: Scipione, 2011. Série Reencontro Infantil. ISBN: 9788526277106.
• Odisseia. Homero. São Paulo: Scipione, 2009. Série Reencontro Infantil. ISBN:978-8526268128.
• A Extraordinária Jornada de Edward Tulane. Autor: Dicamillo, Kate|Marca: Wmf Martins Fontes.
ISBN:9788578274535.

MATEMÁTICA
•

Livro: Ligamundo, 5° ano, Eliane Reame, Editora Saraiva. 1ª edição. 2018. ISBN 978-85-472-3469-0

•

1 Caderno universitário com linhas e com margem, capa dura – 96 folhas (não quadriculado).

•

Preferir caderno que não contenha folhas microperfuradas destacáveis.

•

1 Régua de 30cm para ficar na sala.

•

Obs.: a tesoura e cola são indispensáveis para as aulas de Matemática. Fazer reposição do material
sempre que precisar.

CIÊNCIAS
• 1 caderno (universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura) – 96 folhas.
• Prever duas caixas de massinha de modelar 12 cores.
• Livro – BURITI Plus CIÊNCIAS. 1ª Edição. Editora Moderna. ISBN: 9788516112936.
Este material pode ser comprado on-line, caso a família deseje. Para isso basta usar o código PIN:
742TA5 e acessar a loja on-line:
https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia
• Livro paradidático: Como o oceano nos erguemos. Nicola Edwars e Sarah Wilkins. Editora do Brasil.
ISBN: 9788510080897.
Observação: poderá ser pedido mais um livro paradidático durante o ano.

HISTÓRIA
• Livro paradidático: O mar de dentro – um conto de uma mãe e seu filho em um navio negreiro.
Fernanda de Oliveira. Editora Melhoramentos. ISBN 978-8506087947.
• 1 Caderno universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura – 96 folhas.
GEOGRAFIA
• Excepcionalmente, em 2022, no 1º trimestre usaremos o livro de geografia do 4º ano 2021 – Projeto
Ápis – esse material não deve ser comprado, trata-se de uma reutilização. O material didático que será
utilizado no 2º e 3º trimestres será produzido internamente;
• Livro paradidático: Eu estou aqui – Crianças que deixaram seus países para começar uma nova
vida no Brasil. Maísa Zakzuk – Editora Panda Books. ISBN 978-8578887391.
• 1 Caderno universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura – 96 folhas.
• Obs.: a caixa de lápis de cor é indispensável nas aulas de Geografia.

ENSINO RELIGIOSO
•

1 caderno universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura – 96 folhas.

•

Livro paradidático: O direito de ser Criança – Como vivem as crianças do mundo. David J. Smith
– Editora Melhoramentos. ISBN 978-8506067413.

INGLÊS
•

01 caderno universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura – 48 folhas.

•

Livro: English Experience 5. Students Book. Editora Richmond
OBS:
(i) Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda.
(ii) O material não será reutilizável de um ano para o outro, pois além dos livros físicos tem a
utilização da plataforma digital que é liberada após a compra (ambos fazem parte do mesmo
pacote).
Link para compra:
https://www.colegiomedianeira.g12.br/wpcontent/uploads/2021/12/Folder_Pagamentos_2022_RICHMONDSOLUTION.pdf
As famílias novas que efetuaram a matrícula para 2022, caso tenham problemas com a plataforma
de compras, por favor entrar em contato via e-mail: rosicleam@colegiomedianeira.g12.br

CATEQUESE (para estudantes optantes)
•

1 caderno universitário, brochura, pautado, com margem, capa dura – 48 folhas.

•

O material didático será solicitado no início do ano e poderá ser adquirido no Colégio.

DIVERSOS
• 1 caixa organizadora de plástico- 56 litros;
• 1 caderno pequeno pautado para o Clube do Livro, 46 folhas;
• 1 pasta com aba e elástico – gramatura 120;
• 1 bloco de papel colorido A4 – diversas cores - 120g/m3 (Sugestão Criative Paper);
• 1 pacote de papel colorido – diversas cores 70g/m3 (para dobraduras);
• 1 pacote de papel almaço com margem (10 folhas);
• 1 estojo de canetas hidrográficas – 12 cores;
• 6 lápis pretos nº2;
• 2 lápis de escrever coloridos - EcoLápis Graphicolor - 1 azul e 1 vermelho;
• 2 lápis graphicolor, nas cores rosa e azul
• 2 borrachas brancas macias;
• 1 apontador com depósito;
• 1 tubo de cola branca líquida – 90 g;
• 3 tubos de cola bastão;
• 1 tubo de cola colorida (qualquer cor);
• 1 tubo de cola glitter;

• 1 caderno grande de desenho 96 folhas para a sala de aula;
• 1 caderno pequeno (brochura, pautado, com margem, capa dura) – 48 folhas;
• 1 pote de massa de modelar;
• 3 forminhas para massinha de modelar;
• 2 gibis;
• 1 revista Passatempo nível Médio;
• 1 jogo pedagógico para uso coletivo (para a faixa etária). Sugestões: Quebra cabeça mais de 50
peças, “Responda se Puder”, “Se Vira”, “UNO”, “Jogo do Mico”, “Memória”, “Quest”, “Super Trunfo”,
entre outros.

Materiais para uso pessoal:
• 3 canetas marca-texto – amarela ou verde;
• 2 canetas esferográficas – verde;
• 2 canetas esferográficas – azul;
• 1 caixa de lápis de cor – 12 cores (não aquarelável);
• 1 fita corretiva (sugestão: Mercur);
• 1 régua plástica – 15 ou 20 cm para ficar com o estudante no estojo;
• 1 tesoura escolar sem ponta com nome gravado;
• 1 minidicionário com novo acordo ortográfico. Títulos sugeridos: Aurélio ou Houaiss;

Materiais de Higiene:
• 1 caixa de lenço descartável;
• 1 escova de dente com protetor;
• 1 creme dental;
• 1 escova de cabelo ou pente pequeno (para a sacolinha de higiene).
• 1 desodorante sem cheiro.
• *Os materiais de higiene deverão ser repostos durante o ano.

