
 

 
Lista de Material 2022 - 5º ANO 

● 1 mochila sugestão: (sem rodinhas) 
● 1 estojo  
● 1 caixa de giz de cera  
● 1 caixa de lápis de cor com 24 cores 
● 1 jogo de canetas hidrográficas 12 cores 
● 2 colas bastão (20gr) 
● 2 colas líquida(90gr) 
● 3 lápis grafite HB  
● 1 apontador com depósito  
● 1 borracha branca grande 
● 1 tesoura sem ponta 
● 1 régua com formas geométricas 
● 1 régua transparente 20cm 
● 1 caneta marca texto amarela 
● 3 canetas esferográficas – 2 azuis e 1 verde  
● 1 caneta preta ultrafine (usar em papel vegetal) 
● 5 folhas de papel vegetal 
● 1 pasta de plástico e elástico na cor preta para 

(Avaliações e Lição de casa) 
● 3 cadernos universitários brochura, capa dura, com 

margem, sem picote (96 folhas) sendo um na cor 
azul para Matemática, um vermelho para L.P. e 
um amarelo para  Humanas /Ciências 

● 1 caderno universitário  capa dura 96 folhas para 
inglês. 

 
ATENÇÃO!!! 
 

              Os materiais deverão ser entregues às 

professoras no dia da reunião, exceto livros e cadernos 

que serão solicitados oportunamente. 

       Favor, etiquetar todo material escolar e 

identificado pelo nome completo e o ano do Ensino 

Fundamental que o estudante vai cursar.  

       Livros e cadernos deverão ser encapados com 

plástico transparente. 

USO COLETIVO 

● 1 pacote de palito de sorvete colorido. 
● 1 pacote (pequeno) de areia colorida 
● 1 folha de EVA glitter prata 
● 1 folha de EVA marrom 
● 1 folha de papel cartão verde 
● 1 folha color set verde 
● 1 rolo de crepom marrom 
● 1 rolo de durex grosso 
● 1 rolo de fita crepe grossa 
● 1 tela 20x20 
● 3 refis de cola quente (finos). 
● 1 caixa de lenço de papel 
● 2m de fita verde 
● 1 cartela de meia pérola vermelha 
● 1 tubo de tinta dimensional 3D verde 
● 6 sacos zip  tamanho A4 
● 1 caixa de Massa Adesiva Multi Tack. 

● 1 pincel chato nº 14 

● 6 pares de olhinhos móveis 18mm 

● 10 pratinhos de papelão branco (pequeno) 

● 1 bloco criativo 

● 1 caneta permanente preta 

● 1 pacote de massa de EVA para artesanato 50gr 

 
 
 
 
 
 
 

LIVROS- Didáticos  
LÍNGUA PORTUGUESA 

Aprender Juntos BNCC  Língua Portuguesa – 5º ano  

8º Edição 

Editora: SM 

ISBN: 9786557442531 

MATEMÁTICA 

Aprender Juntos BNCC  Matemática - 5º ano – 7ª Edição 

Editora: SM 

ISBN: 9786557442586  

GEOGRAFIA 

Aprender Juntos BNCC  Geografia – 5º ano - – 7ª Edição 

Editora: SM 

ISBN: 9786557442739 

HISTÓRIA 

Aprender Juntos BNCC História – 5º ano – 7ª Edição 

Editora SM 

ISBN: 9786557442685   

CIÊNCIAS  

Aprender Juntos BNCC Ciências – 5º ano – 7ª Edição 

Editora SM 

ISBN: 9786557442630 

ENSINO RELIGIOSO                   
SEMEAR JUNTO                                                                    
Editora: SM 
ISBN: 9786557440216  

REUNIÃO DE PAIS 24/01/2022 

 Matutino: 7h30          Vespertino: 13h 

 

INÍCIO DAS AULAS 25/01/2022 

   Os estudantes devem entrar pela portaria da 

Rua Guaxinduva,147  (Portão B). 

 



INGLÊS 

O livro de Inglês será adquirido pelo colégio (sem 

custo adicional), entregue pela professora no início do ano 

letivo. 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS Os livros paradidáticos serão 
indicados no decorrer do ano letivo, na plataforma 
digital de leitura “Árvore de Livros” (sem custos). 
 

 

FILOSOFIA 

Programa Educar para o pensar 

Coleção Novo Espaço Filosófico 

Livro Tecer as ideias com os outros: Filosofando – 

5º ano – 8ª Edição 

Autor: Sandra M. Albertino e Silvio Wonsovicz 

Editora Shophos 

Orientações para aquisição dos livros híbridos em nossa 
loja virtual:  

 
 

https://loja.editorasophos.com.br/8-edicao 

 

Para realizar a compra: 

1º Fazer o cadastro 

2º Fazer a escolha do livro 

3º Clicar em comprar 

4º Inserir o cupom desconto= 105NDR 

(FRETE GRÁTIS) 

5º Clicar em usar cupom 

6º Finalizar compra 

7º Escolher forma de pagamento: 

7.1 Cartão de crédito 

7.2 Boleto bancário 

 

 

 
 

 
 

    

OBSERVAÇÕES: 
 
✔ Os livros da SM Educação poderão ser adquiridos pela plataforma SM Direto, ou em qualquer livraria de 

preferência da família.  
Link de acesso: www.smdireto.com.br 

 

  Voucher 5º Ano do Fundamental 1 - 12885F18 

        
 Atenção: os materiais adquiridos pela plataforma SM Direto, serão entregues no Colégio. Vale ressaltar que 
para garantir a entrega antes do início das aulas a compra deverá ser efetuada até o dia 10/01/2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

“Façamos sempre o melhor de nossa parte, com grande simplicidade de coração e de espírito”. 
Sta. Júlia Billiart 

 

https://loja.editorasophos.com.br/8-edicao
http://www.smdireto.com.br/

