
 
 

LISTA DE MATERIAL – 2020 
5th GRADE 

 
03 cadernos de capa dura espiral, tamanho universitário com 100 folhas  
01 caderno de capa dura espiral, tamanho universitário com 200 folhas 
01 caderno de desenho com 100 folhas  
01 caderno de caligrafia 50 folhas (pequeno – capa dura) 
6 lápis grafites n°2 
02 borrachas brancas  
01 estojo escolar com zíper 
01 caixa de lápis de cor de 12 cores (preferencialmente Faber Castel) 
01 jogo de canetinhas hidrocor finas (preferencialmente Faber Castel) 
01 régua plástica com 30 cm  
01 transferidor 180º 
01 tubo de cola branca grande 
03 tubos de cola bastão grande 
01 tesoura escolar sem ponta  
01 pasta polionda amarela com elástico e de 5 cm de altura 
01 apontador com depósito 
04 canetas esferográficas (2 azuis, 1 preta e 1 verde) 
01 caneta marca texto 
01 corretivo (para caneta esferográfica) 
01 gibi 
01 camiseta grande, tamanho adulto para as aulas de Arte. 
01 minidicionário de Português - preferencialmente HOUAISS 
01 minidicionário de Inglês – preferencialmente Oxford  
Obs: Os alunos que já possuem dicionários podem utilizar o mesmo. 
01 iPad ou similar para utilização do Google Classroom 
 
01 nécessaire com escova de dente e creme dental, apenas para os alunos que 
frequentarão o período integral. 
 
GEOGRAFIA: 
Projeto Ápis – Geografia 5ºano ISBN: 9788508184941 - EDITORA ATICA 
 
HISTORIA: 
Projeto Ápis – História 5ºano ISBN: 9788508185252 - EDITORA ATICA 
 
PORTUGUÊS: 

• Projeto Ápis – Português 5ºano ISBN: 9788508184705 - EDITORA ATICA 
 
MATEMÁTICA: 

• Projeto Ápis – Matemática 5ºano ISBN: 9788508184804 -  EDITORA ATICA 
 
 



INGLÊS 
• Our World – Level 5: National Geographic Learning 
Este livro estará disponível para a venda na secretaria da escola. 

 
• English Project – Level 5: Brasil Canadá 
Este livro estará disponível para a venda na secretaria da escola. 

 
CIÊNCIAS: 
Cambridge Primary Science – Book 5 
Learners Book 1 – ISBN: 9781107663046 
Activity Book 1 – ISBN: 9781107658974 

LIVRO PARADIDÁTICO 1º Bimestre:  
“BESTIÁRIO TRANGÊNICO” 
Autor: Katia Canton  
DLC 

OBS.: Os livros que serão trabalhados nos bimestres seguintes estarão disponíveis na 
plataforma “Árvore de livros”, um ambiente digital, estimulante e fácil de usar. O aluno terá 
acesso a um vasto acervo de títulos e contará com o apoio pedagógico da escola.  

A cobrança sera relaizada via boleto escolar, R$14,00 mensais, a partir de fevereiro de 
2020. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
 
O material deverá estar identificado com o nome da criança e, preferencialmente, ser 
entregue na secretaria da escola no dia 23/01/2020, quinta-feira, à Rua Airosa Galvão n⁰127. 
 
Lembramos que os livros e os cadernos deverão estar encapados com contact transparente. 
 
Uniforme escolar 
 
O uso do uniforme é obrigatório e esse também deverá estar identificado com o nome da 
criança, principalmente, os agasalhos. 
 
Basica Uniformes – Av. Lacerda Franco, 1452 – Cambuci – São Paulo/SP 
e-mail:  basica@basicauniformes.com.br - Telefone: (11) 3628-7981 / (11) 5572-5069 / 

(11) 98702-1048 

 


