LISTA DE MATERIAL - 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2019
LÍNGUA PORTUGUESA
 Projeto Presente 5 – Débora Vaz, Elody N. Moraes e Rosângela Veliago - Ed. Moderna –
ISBN 9788516097516
 Caderno de Atividades do Projeto Presente Língua Portuguesa 5- ISBN 9788516097530
 Dicionário – Miniaurélio Século XXI Escolar – Aurélio Buarque de Holanda Ferreira/ Ed. Nova Fronteira
(atualizado com as novas regras ortográficas).
 01 caderno universitário capa dura – 100 folhas com logotipo da escola
 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados (Produção de texto)
 Jornal Joca - assinatura anual 18 exemplares, 2/mês (exceto jan., jul. e dez.) - Assinatura poderá ser feita via
site www.jornaljoca.com.br/portal/assine
Obs.: A assinatura deverá ser feita até janeiro/2019 para que o aluno receba o primeiro exemplar em fevereiro.
 Livro paradidático do 1º trimestre: Classificados poéticos, Roseana Murray, Editora Moderna – ISBN:
9788516067205
MATEMÁTICA
 Projeto Buriti – Matemática 5 - 4ª edição - Ed. Moderna – ISBN 9788516106843
 Caderno de Atividades - 4ª edição - Projeto Buriti – Matemática 5 - Ed. Moderna ISBN: 9788516106867
 02 cadernos universitários espiral capa dura com o Logotipo da escola – 100 folhas
 01 compasso com encaixe para lápis
CIÊNCIAS
 Projeto Buriti – Ciências 5 - 4ª edição - - Ed. Moderna – ISBN 9788516106966
01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados
HISTÓRIA
 Projeto Buriti – História 5 - 4ª edição -- Ed. Moderna – ISBN 9788516106669
GEOGRAFIA
 Projeto Buriti – Geografia 5 - 4ª edição - - Ed. Moderna – ISBN 9788516107048
HISTÓRIA/ GEOGRAFIA
 01 caderno universitário espiral capa dura com o Logotipo da escola – 100 folhas
INGLÊS

Livro didático: Kids’ Web 5 – Ana Lucia Militello- Editora Richmond – Second Edition – ISBN 978851609163-7
 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 10 plásticos grossos colocados
ENSINO RELIGIOSO
 Livro: Crescer com Alegria e Fé 5. 2ª ed. Ednilce Duran e Glair Arruda- Editora FTD- ISBN 978859601771-8
MÚSICA
 01 Flauta modelo Germânica (ou Barroca para quem já tiver)
 01 pasta com ferragem e logotipo da escola com 20 plásticos grossos colocados
MATERIAIS DIVERSOS:
 02 pastas com elástico com logotipo da escola (uma para ficar na mochila e uma para avaliações)
 01 pasta polionda Ofício com elástico cor preta
 01 agenda escolar 2019 (no máximo dois dias por página)
 01 régua de 30 cm
 01 caixa de lápis de cor – 12 cores
 01 estojo de caneta hidrográfica ponta fina – 12 cores
 20 sacos plásticos tamanho ofício – grosso
 01 estojo completo contendo: 3 lápis pretos nº 2, 1 borracha macia, 1 tesoura sem ponta, 1 cola bastão, 3
canetas BIC ponta grossa (1 vermelha e 2 azuis), 1 caneta marca texto e 1 apontador com depósito.
 1 caixa de lenço de papel
Obs.: 1. Todo o material escolar deverá vir etiquetado e com o nome completo do aluno.
2. Cadernos e livros deverão vir encapados com plástico transparente.

3. Caso optem por mochilas com carrinho, as rodinhas deverão ser emborrachadas.
4. O estojo e os demais materiais deverão ser o mais simples possível.
5. No primeiro dia de aula, os alunos levarão uma lista com as datas para entrega dos materiais; portanto,
deverão vir à escola somente com: lancheira, estojo, 2 cadernos e agenda escolar.
6. Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo.
7. No dia da reunião será entregue a circular referente ao material de arte e pedagógico (papéis, tintas,
pincéis...) com a explicação de pagamento e prazos. O valor será de R$ 435,00.

