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NOVA LISTA DE MATERIAL DO 5º ANO - 2022
LIVROS
Observação: Os livros da Editora Moderna estão disponíveis para venda online com desconto na
loja Moderna (https://loja.moderna.com.br). Ao acessar esta plataforma de vendas, insira o código
PIN: EK1LXO. Siga o passo a passo, selecionando os itens de seu interesse.
PORTUGUÊS
1 – Língua Portuguesa – PORTA ABERTA PARA O MUNDO – 5º ano
Isabella Pessôa de Melo Carpaneda – Ed. FTD - ISBN: 7898683430428
Observação: comprar com o caderno Lição de Casa.
2 – Dicionário: O que o aluno tiver. Se for necessário comprá-lo, sugere-se:
Minidicionário Houaiss – Ed. Moderna – ISBN: 9788516122034
3 – Português - Cadernos de Atividades – Ver informação no verso (em OBSERVAÇÕES)
4 – Livros Paradidáticos:
1. Por um Fio – Ana Terra – Ilustrações: Eduardo Medeiros – Ed. Scipione
2. Robin Hood – A Lenda da Liberdade – Pedro Bandeira – Ed. Moderna
3. Era uma vez Dom Quixote – Miguel de Cervantes – Tradução: Marina Colasanti
Adaptação: Agustín Sánchez Aguilar – Ed. Global
4. Diário de Pilar na Amazônia – Flávia Lins e Silva – Ed. Pequenazahar
5. O Gênio do Crime – João Carlos Marinho – Ed. Global
6. Mau Começo – Lemony Snicket – Coleção: Desventuras em Série – Ed. Cia. das Letras
7. Romeu e Julieta – William Shakespeare – Adaptação Renata Pallottini

Coleção Reencontro Infantil – Ed.Scipione (o livro deve ser dessa editora)
8. O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry – Ed. Agir (o livro deve ser dessa editora)
MATEMÁTICA
1 – Matemática – PORTA ABERTA PARA O MUNDO – 5º ano
Marília Ramos Centurión, Júnia La Scala Teixeira,
Arnaldo Bento Rodrigues – Ed. FTD – ISBN: 9788596023092
Observação: comprar com o caderno Lição de Casa
2 – Matemática - Cadernos de Atividades – Ver informação no verso (em OBSERVAÇÕES)
CIÊNCIAS
1 – Ciências – BURITI PLUS CIÊNCIAS – 5º ano – Ed. Moderna - ISBN: 9788516112936
2 – Plástico – Seu passado, presente e futuro – Eun-joo Kim – Ed. Moderna
3 – Ciências - Cadernos de Atividades – Ver informação no verso (em OBSERVAÇÕES)

HISTÓRIA E GEOGRAFIA
1 – Atlas Geográfico: Espaço Mundial – Ed. Moderna - ISBN: 9788516117931
Graça Maria Lemos Ferreira
2 – O livro adotado não é vendido em livrarias. Deve ser comprado diretamente no Colégio.
INGLÊS
1 – STORY CENTRAL PLUS 3: Student ebook with reader ebook, clil ebook, and digital activity book
Editora Macmillan Education – ISBN (corrigido): 9786685749366
Observação: Este livro será vendido no Colégio com desconto repassado pela distribuidora.

CADERNOS
Todos os cadernos são do tipo brochura, com capa dura
Universitário de 100 folhas – 2 vermelhos (Português)
1 verde (Matemática) – para alunos novos: são 2 cadernos como estes
Universitário de 50 folhas – 2 verdes (Matemática)
1 azul (História/Geografia) – apenas para alunos novos
1 amarelo (Ciências) – apenas para alunos novos

OUTROS MATERIAIS
1 monobloco com 50 folhas (folhas brancas, pautadas, sem desenhos) – usar o do ano passado se
este tiver mais de 25 folhas.
1 agenda com um dia por página
pastas plásticas com classificador – tamanho Ofício – 1 vermelha (Português)
1 verde (Matemática)
1 azul (História e Geografia)
1 amarela (Ciências)
pastas plásticas com elástico – tamanho Ofício – 1 transparente (Redação)
1 amarela (Provas Bimestrais)
1 fumê (Inglês)
1 roxa (Construindo a Convivência)
1 fita métrica nova (que não esteja cortada)
1 caixa de lápis de cor
diversos lápis pretos nº 2, apontados
1 caneta esferográfica azul
1 apontador com depósito para resíduos
1 régua rígida transparente de 30cm (régua não flexível)
1 conjunto de canetinhas coloridas
1 cola escolar
1 borracha verde ou branca sem cheiro e sem desenho, bem macia
1 tesoura sem ponta
1 pacote fechado (500 folhas) de papel Copimax ou Chamex – Ofício 2 – 216x330mm 75g/m2
2 gibis novos ou em bom estado

OBSERVAÇÕES
IMPORTANTE: Todo material deverá ser trazido pela criança no primeiro dia de aula.
Os Cadernos de Atividades são feitos pelo Colégio e serão entregues ao aluno na
primeira semana de aula, mediante o pagamento de uma taxa cujo valor será informado.
O Colégio estará aberto até o dia 23 de dezembro, após o Natal do dia 27 ao dia 30, e
após o dia 2 de janeiro de 2022.
O horário de funcionamento da secretaria, durante o mês de janeiro, será de segunda à
sexta-feira, das 8h às 17h.
O ano letivo terá início no dia 7 de fevereiro de 2022.

UNIFORME
É obrigatório o uso do uniforme completo.
Parte de cima: camiseta do Colégio.
Parte de baixo: calça comprida, bermuda, saia ou short-saia na cor azul-marinho
(qualquer tecido ou de jeans azul), sendo que não pode ser mais curto que quatro dedos acima
do joelho.
Agasalho: na cor azul-marinho ou de jeans azul ou vermelho, liso, com ou sem o emblema
do Colégio.
Calçados: tênis, sapato ou sandália presa no calcanhar, não sendo permitido o uso de
sandália aberta (como rasteirinha, chinelo ou havaiana). Em aula de Educação Física é
obrigatório o uso de tênis.
No início do ano, a venda do uniforme ainda será feita na loja “BÁSICO BR” – localizada
à Rua João Penteado, nº 1146. O horário de funcionamento da loja é: de segunda à sexta-feira,
das 9 às 18h30, e sábado, das 9 às 14 horas.

