
LISTA DE MATERIAIS 5º ANO
 ENSINO FUNDAMENTAL I – 2023

 
Materiais diversos

Todo o material deverá ser identificado com o 
nome do estudante em etiqueta visível

 
• 02 lápis pretos
• 01 lápis preto 6B para desenho
• 02 canetas esferográficas (azul e preta)
• 01 caixa de lápis de cor - 12 ou 24 unidades
• 02 borrachas brancas flexíveis
• 02 tubos de cola - 90g
• 01 caixa de lápis de cor - 12 ou 24 cores 
• 01 apontador 
• 01 tesoura 
• 50 folhas sulfite 60 branca
• 25 folhas coloridas A4
• 01 bloco de desenho A3
• 01 régua 30cm transparente 
• 01 régua esquadro 90° 
• 01 caneta marca texto
• 01 estojo de canetinhas - 12 cores 
• 01 Gibi 
• 01 bloco para fichário de 96 folhas A4

 

 
Organização dos cadernos 

 
• 01 caderno de 120 folhas para Língua Portuguesa e 

Literatura (com espiral)
• 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 pequeno de 96 folhas para Artes 
• 01 caderno pequeno de 48 folhas de Língua Inglesa           

(pode ser o mesmo do ano passado)

Projeto de Leitura 2023         
A indicação dos dois Livros de Literatura Infantil, 
utilizados para o projeto de leitura,  será enviada 
no início do ano letivo de 2023.

Sobre o Projeto Bilíngue
O material didático será entregue diretamente 
na Escola, o mesmo será fornecido pelo nosso 
parceiro, Be – Bilingual Education.       

10/02/2023 (sexta-feira) às 17h reunião de pais e entrega dos materiais para a professora.

Início do ano letivo: 13/02/2023 (segunda-feira)
 

O Bazar oportuniza a compra do uniforme escolar. Os produtos estão disponíveis para consulta no 

endereço: https://bazarpassofundo.wshopon.com.br/ ou através do WhatsApp: (54) 98404-8248.

https://bazarpassofundo.wshopon.com.br/


 
Língua Portuguesa 
Aprender Juntos - 
Língua Portuguesa - 5º ano Ed. 2021
Lançamento, São Paulo 
ISBN: 9786557442531

Para compras pelo site da SM 
(https://www.smdireto.com.br)
 é necessário o vouchers: 141035F19

 
Ensino Religioso 
Semear Juntos BNCC, 
5° ano 2º edição 2020
Ed: SM Educação 
ISBN: 9786557440216
Para compras pelo site da SM 
(https://www.smdireto.com.br) 
 é necessário o vouchers: 141035F19
 
 

História 
Aprender Juntos História - 
5° ano Ed 2021 – 
Lançamento, São Paulo. 
ISBN: 9786557442685
(https://www.smdireto.com.br)  
é necessário o vouchers: 141035F19
 
 
 
 
 
 

 

A Editora SM oportuniza também 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 para compras realizadas até 
dezembro de 2022, 10 vezes para compras em janeiro de 2023 e 7 vezes a partir de fevereiro de 2023, sem 
acréscimos. Na Escola, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal, mediante apresentação do 
comprovante de pagamento. 

Geografia 
Aprender Juntos Geografia 
5° ano  Ed. 2021
Lançamento, São Paulo 
ISBN: 9786557442739
Para compras pelo site da SM 
(https://www.smdireto.com.br) 
 é necessário o vouchers: 141035F19

Matemática
Aprender Juntos 
Matemática - 5° ano Ed.2021 
Lançamento, São Paulo.
ISBN: 9786557442586
Para compras pelo site da SM 
(https://www.smdireto.com.br)
 é necessário o vouchers: 141035F19

Filosofia 
Livro: Coleção: Início de uma 
Mudança - Os 422 Soldadinhos
de Chumbo do Senhor General
5º ano - 18º edição - Sophos 
ISBN: 9788580370546

LIVROS DIDÁTICOS
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