5° ANO ENSINO FUNDAMENTAL I 2018
“Considera-se material escolar, todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático-pedagógico e que
tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando durante a aprendizagem”.

MATERIAL INDIVIDUAL, INTERDISCIPLINAR:
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do aluno):
Material pedido e quantidade
01- Agenda escolar. Preferencialmente com a logomarca do Colégio 2 de Julho - Encontrado na
papelaria Garcia (opcional).
02 - Apontadores com reservas.
04 – Borrachas, sendo:
02 - Borrachas brancas.
02 – Borrachas de tinta.
01 – Corretivo (de caneta).
01 – Caderno quadriculado pequeno.
04 – Cadernos com 06 matérias cada, para divisão das disciplinas.
06 - Classificadores plásticos com elástico, transparente. Preferencialmente com a logomarca do
Colégio 2 de Julho - Encontrado na papelaria Garcia (opcional).
Nas cores:
02 incolores (Português e Redação),
01 amarelo (Matemática).
01 vermelho (Ciências).
01 azul (Geografia e História).
01 verde (Educação Religiosa).
01 – Régua em acrílico resistente, 30 cm.
04 – Canetas esferográficas:
Nas cores:
02 azuis e 02 verdes.
04 – Lápis pretos nº 2 ou grafite.
01 - Caixa de lápis de cor, 12 cores.
01 - Caixa de hidrocor, 12 cores.
01 - Caixa de giz de cera grande, 12 cores.
01 - Estojo escolar.
01 – Transferidor com 360°.
01 – Compasso.
01 - Tubo de cola branca (90g).
01 - Estojo de canetas hidrográficas piloto c/12 cores (para atividades individuais de sala).
02 - Pacotes de monoblocos.
01 - Tesoura ponta redonda (que corte papéis sem dificuldade e identificada com o nome do
estudante).

PORTUGUÊS:
- Projeto Lumirá – Língua Portuguesa 5º Ano; 2ª ed. (renovada), São Paulo, 2016.
Composto por livro-texto, caderno de atividades e os materiais de apoio.
Obra Coletiva da Editora Ática.

GRAMÁTICA:
Gramática Fundamental
5º Ano; 3ª ed. (renovada), São Paulo, 2016.
Autor Douglas Tufano da Editora Moderna.

MATEMÁTICA:
- Matemática 5º Ano; 4ª ed. (renovada), São Paulo, 2015.
Composto por livro-texto, caderno de atividades e o material de apoio.
Autor: Ênio Silveira e Claudio Marques
Editora: Moderna.

CIÊNCIAS:
- Projeto Lumirá – Ciências 5º Ano; 2ª ed. (renovada), São Paulo, 2016.
Composto por livro-texto e o material de apoio.
Obra Coletiva da Editora Ática.

HISTÓRIA:
- Projeto Lumirá – História 5º Ano; 2ª ed. (renovada), São Paulo, 2016.
Composto por livro-texto e o material de apoio.
Obra Coletiva da Editora Ática.

GEOGRAFIA:
- Projeto Lumirá – Geografia 5º Ano; 2ª ed. (renovada), São Paulo, 2016.
Composta por livro-texto e o material de apoio.
Obra Coletiva da Editora Ática.

INGLÊS:
- Hello! - Stage 5 (5º Ano) – 4ª edição, São Paulo, 2014.
Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria.
Editora Ática.

PROJETO SOCIOEMOCIONAL:
Programa o líder em mim – Ensino Fundamental – Nível 5. 1 ed. São Paulo: Editora Ática, 2015.

Minidicionário da Língua Portuguesa - autor: Aurélio Buarque de Holanda, Editora Positivo
(Nova ortografia).

Dicionário inglês: Oxford Escolar para estudantes brasileiros de inglês da Editora Oxford.

I Unidade
- Chalita, Gabriel
Valores: cooperação e igualdade/Gabriel Chalita. – 1. Ed.- São Paulo: FTD, 2011.

II Unidade
- Branco, Samuel Murgel,1930-2003. O saci e a reciclagem do lixo/ Samuel Murgel Branco;
ilustrações de weberson Santiago – 3 ed.- São Paulo: Moderna, 2011. – ( coleção viramundo ) Chalita, Gabriel.
Valores: sustentabilidade e vida/ Gabriel Chalita.- 1 ed. – São Paulo: FTD, 2015

III Unidade
- Passarinhos e gaviões, uma fábula de democracia
Autor: Chico Alencar
Editora: Moderna.
 01- Caderno de desenho grande.
 01- Caixa de lápis de cor.
01 - Potes de 250 ml de tinta guache (cor livre) e 01 pincel n°10.
01- Caixa de giz de cera 12 cores.
01 - Bloco de papel canson, 20 folhas brancas, A3 – 29,70X42cm.
01 - Pacote de papel sulfite A4 21x29, 7 (cor: livre).
02 - Folhas de papel duplex (cor: livre).
01 - Folha de papel camurça (cor: livre).
01 - Folha de papel micro-ondulado
(cor: livre).
01 - Folha de papel nacarado (cor: livre).
03 - Folhas de papel crepom parafinado (cores variadas).
04 - Folhas de papel metro branco (para atividades individuais de artes como dobraduras, pinturas e
modelagens).
04 - Folhas de papel metro pardo (para atividades individuais de artes como dobraduras, pinturas e
modelagens).
02 - Folhas de emborrachados EVA (cor: livre).
02 - Lápis nº 02.
02 – Lápis n° 04.
03 - Borrachas brancas macias.
01 - Caneta permanente.
03 – Revistas em quadrinhos, infantis (livre escolha)
03 – Revistas usadas
01 - Tubo de cola branca (90g).

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material de classe e de higiene pessoal/ oral e lanche, deverão vir identificados e separados do material
de Artes, que consta nesta mesma lista.
 Verificar validade dos produtos, sobretudo de higiene.
 O material de Artes será utilizado em produções individuais, encerramentos de projetos didáticos e outras
atividades pedagógicas. Trazer este material (Artes), conforme solicitação do (a) professor (a) de Artes.
 No primeiro dia de aula, todos os estudantes deverão trazer os cadernos, lápis, borracha, apontador, estojo e a
caixa de lápis de cor. Os demais materiais deverão ser trazidos de acordo com a orientação dos professores.

Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei 6.586/94
e nas orientações do PROCON – Bahia.

Atenciosamente,
A Coordenação.

