
 

LISTA DE MATERIAIS 5º ANO- ENSINO FUNDAMENTAL I- 2021 

Materiais diversos: 

(Utilizado em diversos componentes curriculares. Todo o material deverá ser identificado com o 

nome do estudante em etiqueta visível) 
 

02 tubos médios de cola branca; 
01 caixa de lápis de cor; 

02 lápis de escrever;  
02 borrachas branca comum; 
30 folhas sulfite 60 branca; 

01 apontador; 

01 tesoura; 

01 pacote Creative papers; 

01 bloco de Canson; 
01 régua 30 cm de acrílico; 

01 régua esquadro de 90 graus; 

01 caneta marca texto; 
01 estojo de canetinha (12 cores); 

02 canetas esferográficas (azul e preta); 

01 caderno de 120 folhas para português e literatura; 

01 caderno de 120 folhas para matemática; 
01 caderno de 120 folhas para história e geografia; 

01 caderno de 96 folhas para ensino religioso e Filosofia; 
01 caderno de 96 folhas para Ciências; 
01 caderno pequeno de 96 folhas para artes; 

01 caderno pequeno de 48 folhas de inglês, pode ser o mesmo do ano passado; 

01 caderno pequeno de 96 folhas para produção de textos; 
01 Gibi (esse material será utilizado apenas no período das aulas presenciais com todos os 
estudantes); 
02 máscaras reservas para eventuais trocas, além da que estará usando quando entrar na Escola. 

Livros Didáticos: 
 

Português: 

Livro: Aprender Juntos 
5º ano – 6º edição 
Editora: SM – 2017 
ISBN: 9788541818872  

Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br) é necessário o vouchers: 
141035F17  

 
Matemática 

Livro: Aprender Juntos 
5º ano – 6º edição 
Editora: SM – 2017 

ISBN: 9788541818971 

Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br) é necessário o  
vouchers: 141035F17 

Paradidático: ARITMÉTICA DA EMÍLIA  
Autor: Monteiro Lobato  
Editora: GLOBO - 2009 

 

https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/


 
Língua Inglês: 

Livro: Shine On! Level 5 Student Book with Online Practice 

Autores: Susan Banman Sileci, Patrick Jackson & Helen Casey 

Editora: Oxford 

ISBN: 9780194069205 

Paradidático: Livro Literário: The Magic Carpet 

Autores: Brendan Dunne e Robin Newton 

Editora: Richmond Primary Readers  

O paradidático é o livro solicitado para o 4º ano, devido as atividades domiciliares, optamos 

por utilizá-los no 5º ano.  
 

Ciências 

Livro: Buriti Plus 

5º ano – 1º edição 

Editora: Moderna – 2018 

ISBN: 9788516112936 
 

Geografia: 

Livro: Aprender Juntos 
5º ano - 6º edição 
Editora: SM - 2017 

ISBN: 9788541819374  

Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br) é necessário o vouchers: 
141035F17 

 
História: 

Livro: Aprender Juntos 
5º ano - 6º edição 
Editora: SM – 2017 
ISBN: 9788541819275  

Para compras pelo site da SM (https://www.smdireto.com.br) é necessário o vouchers: 
141035F17 
 
Filosofia 

Livro: Coleção: Início de uma Mudança - Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General 

5º ano - Sophos, 18ª edição 

 
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela Internet, no site de vendas, no endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em “Compre Aqui”. 
Oferece condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto. 
Na Escola, será feita a entrega dos kits adquiridos, mediante apresentação do comprovante de pagamento (somente com kits completos contendo todas as obras da 
Editora Moderna adotados para o ano). Livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a residência do estudante com o custo  do frete 
 
A Editora SM oportuniza a compra dos livros didáticos pela Internet, no site de vendas, no endereço www.smdireto.com.br, sendo necessário informar o número do 
Voucher que consta na lista de materiais.  Oferece condições especiais de parcelamento em até 12 vezes, sem acréscimos. 
Na Escola, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal, mediante apresentação do comprovante de pagamento.  

 

 Início do ano letivo: 10/02/2021 (quarta-feira); 

 Uso do UNIFORME é obrigatório e poderá ser adquirido no 
Bazar, que estará funcionando com horário reduzido a partir de 01 
de dezembro de 2020 das 8h30 às 12h30, de segunda-feira até 
sexta-feira. 

https://www.smdireto.com.br/
https://www.smdireto.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.smdireto.com.br/

