
 

O uniforme e todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. 
O uso de tênis é obrigatório, diariamente. 

 

Dicionário  
Aurélio 
Júnior: 

dicionário 
escolar da 

Língua 
Portuguesa. 

Editora 
Positivo 

Inglês 
 
 

O livro de inglês 
será adquirido 
em fevereiro 
após teste de 
nivelamento. 

 

Minidicionário 
(Sugestão) 

The Landmark 
Dictionary.  
5ª edição 

Editora Richmond 

PORTUGUÊS 
LINGUAGENS 

5º ANO – BNCC 
2019 

Atual Editora 
Thereza Cochar 

Magalhães e 
William Roberto 

Cereja 
 

APRENDER 
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MATEMÁTICA 
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BNCC 2018 
Editora SM 
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CIÊNCIAS 
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2018 

Editora SM 
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2018 
Editora SM 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

*** UNIFORME – EXIGIDO A PARTIR DO PRIMEIRO DIA DE AULA.  

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 01 caneta ponta porosa preta                    01 Material Dourado de madeira 

 01 tesoura sem ponta, marcada com nome          (com, no mínimo, 62 peças) 

 03 lápis pretos nº 2  
 02 marca-textos 
 02 borrachas macias  
 01 apontador com depósito  
 01 caixa de lápis de cor  
 01 caixa de giz de cera de 12 cores 

 01 caixa de massinha com 12 cores 

 01 caixa de canetas hidrocor grossas  
 01 frasco de cola branca líquida 90 ml 
 02 colas bastão 40 g (grossa). Sugestão: PRITT ou GIOTTO 
 01 régua de 30 cm  
 06 cadernos brochurão, de capa dura, 60 folhas ( Língua  Portuguesa, Matemática, Ciências, Geografia, 

História e Inglês)  
 01 pasta polionda com elástico fina  
 01 bloco pautado 60 folhas 
 01 jogo de esquadros e compasso 
 05 sacos plásticos, tamanho ofício, sem furo, resistentes, sem identificação 
 01 jaleco branco de mangas compridas para uso em laboratório 
 01 pasta catálogo com 20 plásticos (Produção de Textos). Sugestões:  Yes, Clear Book ou similar (boa 

resistência dos plásticos) 
 03 revistas em quadrinhos  
 02 cruzadinhas Coquetel Rápido 
 01 agenda (Sugere-se a aquisição da agenda modelo Colégio Edna Roriz, à venda no próprio Colégio a partir do 

início das aulas, devido à especificidade das comunicações entre a Família e a Escola e pela mesma conter 
informações específicas sobre o funcionamento e sobre a rotina escolar) 
 02 livros de literatura infantil da 1ª etapa: 

• “Entre neste livro: A constituição para crianças” – Autora: Liliana Iacocca - Editora Ática. 

• “Serafina primeiras histórias” – Autora: Cristina Porto - Editora Ática. 
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