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A Serviço da Formação Humana e Cristã!
Lista de Material Escolar 2020 – 5º Ano
LÍNGUA PORTUGUESA
Livro Didático: PORTA ABERTA PARA O MUNDO: Língua Portuguesa 5.
EDITORA FTD, São Paulo, 2019. Autora: Isabella Carpaneda. ISBN: 789-86-8-343042-8.
(Com livro de lição de casa)
Livro Paradidático:
- COM A PONTA DOS DEDOS E OS OLHOS DO CORAÇÃO.
Leila Rentroia Jannone. São Paulo, 2015. EDITORA DO BRASIL.
- COMPROMISSO COM O BEM.
Fernando Carraro, São Paulo, 2019. EDITORA FTD.
- ASAS DE DENTRO.
Sônia Barros. São Paulo. EDITORA SCIPIONE, 2010 (Série Diálogo Junior).
01 Minidicionário da Língua Portuguesa com separação de sílabas e de acordo com a nova reforma.
MATEMÁTICA
Livro Didático: PROJETO BURITI PLUS MATEMÁTICA - Ensino Fundamental I - 5º ano.
EDITORA MODERNA, São Paulo, 2018, 1ª Edição.
PROJETO BURITI PLUS – CADERNO DE ATIVIDADE MATEMÁTICA - 5º ano.
EDITORA MODERNA, São Paulo, 2018, 1ª Edição.
INGLÊS
Livro Didático: BRIGHT IDEAS 4 – CLASS BOOK with app pk. ISBN: 978-0-19-411790-6.
Autores: Cheryl Palin, Mary Charrington, Charlotte Covill, Sarah Philips, Katherine Bilsborough,
Steve Bilsborough, Helen Casey. EDITORA OXFORD.
CIÊNCIAS
- Livro Didático: PROJETO BURITI PLUS CIÊNCIAS – Ensino Fundamental I - 5º ano.
EDITORA MODERNA, São Paulo, 2018, 1ª Edição.
GEOGRAFIA
- Livro Didático: PROJETO BURITI PLUS GEOGRAFIA – Ensino Fundamental I - 5º ano.
EDITORA MODERNA, São Paulo, 2018, 1ª Edição.
HISTÓRIA
- Livro Didático: PROJETO BURITI PLUS HISTÓRIA – Ensino Fundamental I - 5º ano.
EDITORA MODERNA, São Paulo, 2018, 1ª Edição.
EDUCAÇÃO MUSICAL
Livro Didático: BATUQUE BATUTA – Música na escola – 5º Ano.
Autores: Márcio Coelho e Ana Favaretto – EDITORA SARAIVA.
- 01 Flauta Doce soprano germânica da marca Yamaha ou Dolphin (encontrada em lojas de instrumentos
musicais).
ENSINO RELIGIOSO E PROJETO DE VIDA (NOVO)
- Livro Didático: METODOLOGIA OPEE. AUTOR: LEO FRAIMAN. EDITORA FTD.
• Entre com o código APRENDE20SPIBS (letras maiúsculas) no website www.ftdcomvoce.com.br
a partir de 02/12/2019 e compre em até 08 vezes no cartão de crédito ou diretamente junto ao
representante da FTD que estará na escola no dia 21/01/2020.
NOVIDADE

EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA (NOVO)
 Material Didático: PROGRAMA DE ROBÓTICA EDUCACIONAL VIAMAKER EDUCATION.
▪ Entre com o código BARONEZA2020 (letras maiúsculas) no website www.lojaescola.com.br
a partir de 02/12/2019 e compre em até 12 vezes no cartão de crédito.
CADERNOS
- 01 caderno “brochurão” capa dura, de 96 folhas para Matemática e Ensino Religioso.
- 01 caderno “brochurão” capa dura, de 96 folhas para Geografia, História e Ciências.
- 01 caderno “brochurão” capa dura, de 96 folhas para Língua Portuguesa.
- 01 caderno “brochura” capa dura (pequeno) de 48 folhas para Inglês.
Observação:
• Todos os cadernos devem ser “brochurão”. Não são permitidos caderno em espiral.
• Os livros didáticos e cadernos devem ser mantidos na bolsa do aluno e trazidos à escola, conforme o
horário das aulas, que será entregue nas primeiras semanas de aulas.
DIVERSOS
- 500 folhas de papel sulfite branco (tamanho A4 (210x297mm) 75gr/m²) - sugestão: Chamex Multi ou Office ou
Report Premium.
- 50 folhas de papel sulfite 40 branco (tamanho A4 (120gr/m²).

5º Ano
-

01 agenda do estudante, para uso diário dos alunos, modelo em espiral, com uma folha por dia (tamanho
aproximado 14 x 21 cm).
- 25 unidades de saquinhos plásticos (tamanho Ofício 2, grosso e sem furos).
- 01 rolo de fita crepe 19X10 - para os meninos.
- 01 bloco de folhas para fichário com 04 furos de 96 folhas (com margem e sem gravuras).
- 01 pacote de folhas Criative Lumipaper 90g A4 com 5 cores.
- 01 rolo de fita adesiva transparente (48mmx45m) – para as meninas.
Observação: esse material dever ser entregue à professora da sala no primeiro dia de aula.

-

30 folhas de papel almaço com pauta.
15 folhas de papel almaço sem pauta.
01 pasta fina com elástico.
01 régua de 30 cm.
01 régua de 15 cm.
01 caixa de lápis de cor.
06 lápis pretos nº 02.
02 borrachas macias.
01 apontador com depósito.
02 tubos de cola em bastão de 20gr.
01 tubo de cola líquida de 35gr.
01 tesoura sem ponta (com nome gravado do lado de fora).
01 lápis borracha.
02 canetas esferográficas (azul e vermelha).
01 corretivo líquido (bastão ou tubo).
01 caneta marca texto (amarela).
01 calculadora simples e pequena.
01 crachá com prendedor.
01 cabo de vassoura (madeira).

Observação: Esse material deve ser mantido no estojo individual do aluno, não precisa ser entregue à professora.

ARTE
• 01 painel ou tela para pintura de 20x30cm.
• 01 caderno de cartografia com 48 folhas (sem seda).
• 01 caneta de retroprojetor preta.
• 10 botões de roupa de tamanhos e cores diferentes.
• 01 placa de E.V.A. glitter verde.
• 01 placa de E.V.A. cor de pele (menina) e marrom (menino).
• 01 pote de tinta acrílica branca (100ml).
• 01 potinho de estrelinhas sortidas para colagem.
Observação:
• Na aula de Arte será usado o mesmo estojo de sala de aula.
• Outros materiais poderão ser solicitados no decorrer do ano.
• Importante: pode-se reaproveitar, do ano anterior, os itens da lista acima, que estiverem em condições
adequadas de uso.
• Por favor, todos os materiais de Arte deverão vir separados do material de sala, entregues em sacola
diferente, com o nome do aluno identificado.
• No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer apenas 1 caderno e o estojo.
ENTREGA DOS MATERIAIS DE PAPELARIA E ARTE NA ESCOLA –

UNIFORME
Nossos uniformes são vendidos por empresas especializadas e somente estes modelos serão aceitos. Os
uniformes estão disponíveis nos seguintes estabelecimentos (em ordem alfabética):
• FLALEART, Sra. Alexandra, que atende à Rua Leão XIII, 186, na Vila Independência, com o telefone 3422-9478.
• LIPILALO, Sra. Cristiane, que atende à Avenida Manoel Conceição, 691, na Vila Rezende, com o telefone 33750051
• PVA-SILK, Sr. Paulo, que atende à Rua Alexandre Herculano, 423, na Vila Monteiro, com o telefone 3042-6586.
• UNISPORT, Sr. Rodrigo, que atende à Rua Boa Morte, 1622, no Centro, com telefone 3432-6599.
➢ A partir de 27 de fevereiro de 2020 todos os alunos deverão comparecer uniformizados.

IMPORTANTE
 TODOS os materiais e uniformes deverão ser etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a), ano/série e
disciplina (para possíveis identificações). As etiquetas devem estar do lado de fora, tanto dos livros como dos
cadernos.

O início das aulas para todos os alunos será dia 27 de janeiro de 2020 (Segunda-Feira).
•
•
•

Período da manhã: 6o ao 9o ano e Ensino Médio - das 7:00 às 12:20 horas. As aulas da tarde do EM serão
definidas no início do ano letivo.
Período da tarde: Educação Infantil e 1o ao 5o ano - das 13:00 às 17:50 horas.
Turno Integral – Infantil ao 5º ano: das 07:00 às 13:00 horas.

5º Ano
23/01/2020 (QUINTA-FEIRA) DAS 15H ÀS 17H.
(entrada pela Av. Dona Lídia, 428)

UNIFORME
Nossos uniformes são vendidos por empresas especializadas e somente estes modelos serão aceitos. Os
uniformes estão disponíveis nos seguintes estabelecimentos (em ordem alfabética):
• FLALEART, Sra. Alexandra, que atende à Rua Leão XIII, 186, na Vila Independência, com o telefone 3422-9478.
• LIPILALO, Sra. Cristiane, que atende à Avenida Manoel Conceição, 691, na Vila Rezende, com o telefone 33750051
• PVA-SILK, Sr. Paulo, que atende à Rua Alexandre Herculano, 423, na Vila Monteiro, com o telefone 3042-6586.
• UNISPORT, Sr. Rodrigo, que atende à Rua Boa Morte, 1622, no Centro, com telefone 3432-6599.
➢ A partir de 27 de fevereiro de 2020 todos os alunos deverão comparecer uniformizados.

IMPORTANTE
 TODOS os materiais e uniformes deverão ser etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a), ano/série e
disciplina (para possíveis identificações). As etiquetas devem estar do lado de fora, tanto dos livros como dos
cadernos.

O início das aulas para todos os alunos será dia 27 de janeiro de 2020 (Segunda-Feira).
•
•
•

Período da manhã: 6o ao 9o ano e Ensino Médio - das 7:00 às 12:20 horas. As aulas da tarde do EM serão
definidas no início do ano letivo.
Período da tarde: Educação Infantil e 1o ao 5o ano - das 13:00 às 17:50 horas.
Turno Integral – Infantil ao 5º ano: das 07:00 às 13:00 horas.

