LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2018
Ensino Fundamental I – 5º ano
A) MATERIAL DIDÁTICO
LÍNGUA PORTUGUESA

VASCONCELOS, Adson. Aprender Juntos, Português 5º ano: ensino fundamental. 5.
ed. São Paulo: Edições SM, 2016.













Dicionário (de acordo com a nova ortografia) sugestões:
Minidicionário da Língua Portuguesa – Soares Amora – Saraiva
Minidicionário – Aurélio Buarque de Holanda – Editora Positivo
Minidicionário – Ruth Rocha – Ed. Scipione
Minidicionário da Língua Portuguesa – Silveira Bueno – FTD
Dicionário Escolar Michaelis – Melhoramentos
Minidicionário – Sacconi Júnior – Escala Educacional
Dicionário Escolar da Língua Portuguesa – Academia Brasileira de Letras – Companhia Nacional
Minidicionário Contemporâneo da Língua Portuguesa – Caldas Aulete – Lexikon / Ed. do Brasil
Dicionário Didático – Ed. Edições SM.
Dicionário Global Escolar – Silveira Bueno – Ed. Global.
Minidicionário Sacconi da Língua Portuguesa – Luiz Antônio Sacconi – Ed. Nova Geração.

Obs.: Aceitaremos qualquer exemplar dos títulos supracitados.
Produção de Texto
-A apostila a ser usada nas aulas de redação será vendida no Colégio, a partir de fevereiro de 2018.

MATEMÁTICA
SMOLE, Kátia Cristina Stocco; DINIZ, Maria Ignez e MARIM, Vlademir. Faça
matemática saber, 5º ano: parte 1 e 2. São Paulo: FTD, 2016.

Livro paradidático:
AIDAR, Flávia e ALVES, Januária Cristina (coordenação). Educação financeira: um guia
de valor. São Paulo: Moderna, 2016.
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INGLÊS
CRICHTON, Lucy; LOBETO, Ceres e SPRAGUE, Sarah Elizabeth. Super seek and
find, v. 5. 2. ed. São Paulo: Macmillan Education do Brasil, 2018.
Acompanha o envelope “ Super Seek and Find”.

OBSERVAÇÕES:
 Student’s Book and Workbook em apenas 1 livro.
 Não aceitaremos livros usados, pois os mesmos são consumíveis e o código de acesso ao CONTEÚDO
DIGITAL, presente na contracapa final, é válido somente para um ano de uso.
 O código presente na contra capa final do livro será usado para o acesso ao conteúdo digital, sendo
assim, é de suma importância que o mesmo seja preservado.
Livro paradidático (para 2ª etapa):
APPLEBY, Howard. CASTLES: King Arthur’s Treasure, 5 level. São Paulo: Macmillan
Education, 2005.

SUGESTÕES DE DICIONÁRIO:
 Dicionário Escolar para Estudantes Brasileiros. Ed. Oxford.
 The Landmark Dictionary para Estudantes Brasileiros. Ed. Richmond.
 Online: www.michaelis.uol.com.br – www.macmillandictionary.com
www.linguee.com.br –
www.dictionary.cambridge.org/dictionary
CIÊNCIAS

PROJETO Buriti: Ciências, 5º ano. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2017.

GEOGRAFIA

PROJETO Buriti: Geografia, 5º ano. 4. ed. São Paulo: Moderna, 2017.
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HISTÓRIA
Em razão da mudança curricular estabelecida pela nova BNCC, para 2018, o Colégio Padre Eustáquio não
adotará livro didático de História para o 5º ano. Os materiais de estudo e acompanhamento serão
elaborados pelo corpo docente e a equipe pedagógica e distribuídos aos alunos em cada etapa letiva.
Paradidático de História:
Será utilizado um livro paradidático de apoio. O título será divulgado no início do período letivo.

PROJETO MENTEINOVADORA
Kit aluno (digital) para desenvolvimento e avaliação de habilidades cognitivas e socioemocionais
(MenteInovadora) - Venda via e-commerce pela Mindlab, disponível no início do ano letivo. Informações
para a compra do kit serão apresentadas na reunião de pais, no dia 03/02/2018.
ENSINO RELIGIOSO
CARRARO, Fernando. Respeito sim! Violência não!. São Paulo: FTD, 2017.
OBS.: o livro adotado contempla a temática da Campanha da Fraternidade
2018: “Fraternidade e superação da violência”.

LIVROS DE LITERATURA
Os títulos serão solicitados, ao longo do ano, de acordo com o trabalho desenvolvido em cada etapa
escolar.

B) MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO DO ALUNO
01 caderno tipo brochurão e/ou espiral de 80 folhas para Ciências
01 caderno tipo brochurão e/ou espiral de 80 folhas para Geografia
01 caderno tipo brochurão e/ou espiral de 80 folhas para História
01 caderno tipo brochurão e/ou espiral de 80 folhas para Matemática
01 caderno tipo brochurão e/ou espiral de 80 folhas para Língua Portuguesa
01 caderno tipo brochurão e/ou espiral de 60 folhas para Língua Inglesa
01 caderno brochurão e/ou espiral de 60 folhas para Ensino Religioso (pode ser usado o do ano anterior)
01 estojo (simples e leve) com 03 lápis pretos, 02 borrachas macias, 01 apontador com coletor.
01 caixa de lápis de cor
01 pasta fina com elástico resistente
01 pasta catálogo de 30 plásticos para Língua Portuguesa
01 tubo de cola branca (90 gramas)
01 régua rígida de 30 cm
01 tesoura sem ponta
01 bloco com pauta frente e verso.
02 revistinha em quadrinhos
02 envelopes pardos tamanho ofício para arquivar as provas trimestrais de cada etapa
01 caneta marca texto amarela
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Observações:
 O material de uso individual deverá vir todo identificado com o nome completo da criança.
 O livro didático e os cadernos deverão ser encapados e etiquetados na capa.
 O material do estojo deverá vir todo identificado com o nome da criança e ser reposto, durante o ano,
de acordo com as necessidades.
 Não será permitido o uso de lapiseira e corretivo.
 Todas as peças do uniforme deverão ter o NOME DA CRIANÇA.
 O uso de caneta só será permitido na 3ª etapa após orientações da equipe de professores.

C) MÚSICA (1º SEMESTRE)
1 flauta-doce soprano barroca (para o melhor desempenho das atividades realizadas com o instrumento,
recomendamos as seguintes marcas: Yamaha, Michael, Suzuki). Pode ser utilizada a do ano anterior.

D) ARTE (2º SEMESTRE)
1 caixa de canetinha hidrocor – 12 cores ponta fina
1 caixa de lápis de cor comum
pode ser o mesmo material usado
1 lápis de escrever comum, apontador, borracha, tesoura,
diariamente em sala de aula
cola líquida
1 flanela, toalhinha ou qualquer tecido para limpeza marcado com o nome do aluno.
Informações importantes sobre as aulas de Arte e Música:
 As aulas de Arte e Música são semestrais, portanto, maiores informações serão enviadas no início de
cada semestre letivo.
 O material de Arte é individual e deverá estar marcado com nome e ano do aluno e ser trazido em uma
pasta ou maleta resistente.
 Outros materiais individuais poderão ser solicitados durante o semestre letivo, conforme necessidade.
 Observar a data de validade e a qualidade do material solicitado. Alunos veteranos podem utilizar o
material do ano anterior, desde que esteja em boas condições de uso.

ATENÇÃO!
O COLÉGIO IRÁ FORNECER A AGENDA PARA TODOS OS ALUNOS NO INÍCIO DAS AULAS.
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PARCEIROS
Conheça as empresas onde você encontrará todos os itens solicitados nas Listas de
Materiais Escolares do Colégio Padre Eustáquio.
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