
 MATERIAL ESCOLAR/2020 
5º ANO  

 ALUNOS DO PROGRAMA BILÍNGUE 
 

Início das aulas: 3 de fevereiro de 2020 (segunda-feira) 
 

  No início das aulas, o material será solicitado pelo professor, de acordo com o horário. No primeiro dia, os 
alunos deverão trazer apenas agenda e estojo. 

 Material, uniforme completo (obrigatório) e lancheira deverão ser identificados com o nome do aluno, ano e 
turma.  
 

 1 agenda (será entregue pela escola no início do ano). 
 1 nécessaire contendo creme dental e uma escova de dentes identificada com o nome do aluno  
 Estojo completo com: 3 canetas marca texto (cores diversas), borracha, apontador com depósito, 3 ecolápis 

pretos nº 2, lápis de cor, caneta esferográfica (azul, preta e vermelha), 1 tesoura sem ponta com o nome do 
aluno gravado (para criança canhota, sugerimos tesoura própria). 

 1 caderno brochurão capa dura preto 48fls – (História)  
 1 caderno brochurão capa dura verde 48fls – (Ciências)  
 1 caderno brochurão capa dura azul 48fls – (Geografia) 
 1 caderno brochurão capa dura amarelo 96fls – (Língua Portuguesa) 
 1 pasta transparente 2cm com elástico (para arquivo de Avaliações)  
 2 pastas catálogo A4 vermelha com 50 plásticos (Matemática)  
 1 pasta catálogo A4 amarela com 20 plásticos (Língua Portuguesa)  
 1 pasta catálogo A4 preta com 50 plásticos (Inglês)  
 1 pasta catálogo A4 azul com 50 plásticos (Estudos Sociais) 
 1 pasta catálogo A4 verde com 50 plásticos (Ciências) 
 1 envelope saco (Dimensões: 25x18 cm)- (Matemática) 
 1 lousa branca (Dimensões: 20x30 cm)+apagador+caneta para quadro branco 
 2 pacotes com 100fls sulfite A4 branco 
 1 pacote de folhas para monobloco 
 1 calculadora simples com tecla de porcentagem 
 1 pen drive de 4GB para trabalhos da rotina escolar  
 2 tubos de cola bastão médio   
 1 régua de 30cm  

 
      ARTE: Material de uso exclusivo para as aulas de Arte. Deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno. 
 1 caixa plástica (no tamanho 30 x 22 x 10cm – não ultrapassar a medida sugerida) contendo: 1 caixa de giz 

pastel oleoso (24 cores), 1 caixa de lápis de cor (12 cores), 1 estojo de caneta hidrocor  grossa (12 cores), 1 
conjunto de canetas coloridas para retroprojetor, 1 estojo plástico contendo 12 pastilhas de aquarela, 1 
conjunto de canetas fluorescentes (marca texto), 1 caixa com 6 cores de tinta têmpera guache (18ml), 2 
canetas gel ponta fina: preta e branca,  1 marcador metálico dourado ou preto, 1 barra de grafite integral 6B.   

 1 bloco de papel para desenho formato A3 com 30% fibra de algodão  
 1 bloco de papel branco A4 180g/m² 
 2 tubos de tinta acrílica (60ml): preto e marrom  
 1 tela para pintura 30 x 40 
 1 lápis preto grafite 
 1 borracha 
 1 apontador 
 1 rolo de barbante (cor da preferência do aluno) 

 1 novelo de lã 

 1 agulha para tapeçaria (nº16)  
 1 camiseta amarela tamanho adulto (pode ser utilizada a do ano anterior) 

 
Observação: O material de Arte utilizado no ano anterior, desde que esteja em condições adequadas de uso, 

poderá ser reaproveitado.  

 



Todos os livros deverão ser encapados com plástico transparente e identificados com nome e série do aluno na 

parte externa. 

LÍNGUA PORTUGUESA:  

Livro didático:  
 VAZ, Débora et al. Presente. Língua Portuguesa - 5º ano. 5ª edição. São Paulo: Moderna, 2019, 

 ISBN: 9788516119355 
 

 Pequeno Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: Moderna, ISBN: 9788516101473  
 1 Caderno de Produção de Texto (Será entregue ao aluno no início das aulas). 

 

Obras literárias: 
    *Versões digitais serão aceitas, com o uso de equipamento do aluno.  

 COLFER, Chris. Terra de histórias: o feitiço do desejo. São Paulo: Benvira, ISBN: 9788564065833 
 

 DEL RIO, Tânia. Coelho 13º e o Olho que tudo vê. São Paulo: Companhia das Letrinhas, ISBN: 9788574067551 

 DRUON, Maurice. O menino do dedo verde. São Paulo: José Olympio, ISBN: 9788503013222 

 SCHWARCZ, Lilia Moritz e LAJOLO, Marisa. Reinações de Monteiro Lobato: uma biografia. São Paulo: 

Companhia das Letrinhas, ISBN: 9788574068572 

 SILVA, Flávia Lins; HONG, Liu. Nas folhas do chá- o segredo das cartas chinesas. Rio de Janeiro: Zahar,  

ISBN: 9788537805961 

 SELZNICK, Brian. Sem fôlego. Tradução de Claudio Figueiredo. São Paulo: SM, ISBN: 9788576758631 

 

    Observação: Outros títulos da literatura poderão ser indicados no decorrer do ano letivo.  

 

MATEMÁTICA:  
 DANTE, Luiz Roberto. Projeto Ápis. Matemática-5º ano. 3ª edição; versão reformulada 2018. São Paulo: 

Ática, ISBN: 9788508184804 
 

  LÍNGUA INGLESA: 
          Aquisição somente para os alunos novos: 

 KAMPA, Kathleen, VILINA,  Charles. Oxford Discover 4: Student Book. Oxford: Oxford University Press,  

ISBN: 9780194278782. 

 KAMPA, Kathleen, VILINA,  Charles. Oxford Discover 4: Workbook with Online Practice. Oxford: Oxford 

University Press ISBN: 9780194278195 

Observação: Os alunos que estudaram no Sabin em 2019 usarão o mesmo material. 

  

   LITERATURA INGLESA: 

 *Serão aceitas versões digitais. 
 DAHL, Roald. The Witches. London: Puffin Books. ISBN: 9780141322643 

 DAHL, Roald. Charlie and the Chocolate Factory. London: Puffin Books, ISBN: 9780142410318 
 ROWLING, J.K., Harry Potter and the Sorcerer’s Stone. Londres: Pottermore Publishing,  

ISBN: 9781338299144 
          

GEOGRAFIA:  
 SILVA, Leda Leonardo da. Aprender juntos – Geografia 5º ano: Ensino Fundamental. São Paulo: SM, 2018, 

ISBN: 9788518801913 (O livro do ano anterior não pode ser reutilizado).  
 

HISTÓRIA:  
 DREGUER, Ricardo e MARCONI, Cassia. Presente. História – 5º ano. 5ª edição. São Paulo: Moderna, 2018, 

ISBN: 9788516114367 
 

CIÊNCIAS:  
 1 jaleco branco (com nome) para uso das aulas de laboratório. USO OBRIGATÓRIO   


