
 

 

LISTA DE MATERIAIS 2019 - 5º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 dicionário, de acordo com a nova ortografia. 
Sugestão: Minidicionário LUFT. Editora: Ática. 

 01 caderno 96 folhas 

 Livro didático: Projeto Ápis Português – 5º ano 

– Ensino Fundamental – Editora Ática. Ed. 
Reformulada.  

 01 Gibi ou livro de literatura infanto-juvenil. 
 

MATEMÁTICA 

 01 caderno de 96 folhas (quadriculado) 

 Livro didático: Projeto Ápis Matemática 5º ano. 

Editora: Ática. Ed. Reformulada. 
 

FILOSOFIA 

 01 Caderno de 50 Folhas. 

 Livro didático: Os 422 Soldadinhos de Chumbo 
do Senhor General - 5º ano – Ensino Fundamental 

- Editora Sophos. Edição Atualizada. 
 

CIÊNCIAS 

 01 caderno de 96 folhas 

 Livro didático: Lumirá Ciências 5º ano - Ensino 

Fundamental – Editora: Ática. Atualizado. 
 

HISTÓRIA 

 01 caderno 96 folhas 

 Livro didático: Projeto LUMIRÁ – 5º ano – 

Ensino Fundamental – Editora Ática. Atualizado. 
 

GEOGRAFIA 

 01 caderno 96 folhas. 

 Livro: Projeto LUMIRÁ – 5º ano – Ensino 

Fundamental – Editora Ática. Atualizado. 

LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno de 50 folhas 

 01 dicionário Português/Inglês – Inglês/Português 

Livro didático: Hello Kids 5. Ed. Ática 

 
EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

 Livro didático: O amor que move o mundo...! Ed. 

UMESP. Vendido exclusivamente pelo site Livro 
Fácil. 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Uniforme da Escola – disponibilizado naS lojaS de 
uniformes (uso obrigatório) 
- Camiseta com o logotipo da escola 
- Calção, bermuda ou abrigo da escola 
- Tênis e meia (uso obrigatório) 

 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

 

 Caneta azul, lápis, borracha, apontador, régua, 
cola, canetinhas hidrocor, lápis de cor e tesoura, 
caneta marca texto. 

 50 unidades de folha A3 (grossa). 

 50 unidades de folha A4 de desenho 

 01 pacote de lumipaper 

 04 unidades de folha colorset 

 01 pincel de cerdas chatas 

 01 caixa de tinta guache 

 03 envelopes pardo A4 

 01 fita adesiva crepe 

 02 metros de papel pardo 
 

 
 

  
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

- Recomendamos aos Senhores Pais que ao adquirir o material escolar do seu (sua) filho (a), evitem comprar 
cadernos grossos e com capa dura, pois estes contribuem para aumentar o peso na mochila. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBS: Ao longo do ano letivo, possivelmente, 
sejam solicitados outros tipos de materiais, 
conforme o desenvolvimento dos projetos no 
ano. As atividades referentes aos passeios 
também serão solicitadas de acordo com a 
necessidade. 

 
 



 

 

Querida família, seja bem-vinda ao Colégio Centenário! É uma alegria recebê-los! 

 

ENSINO FUNDAMENTAL I 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 18/02/2019 (segunda-feira) 

HORÁRIO DE AULA:  Ensino Fundamental I (1ºano – 5ºano EF): 13h25min às 17h50min 

 

O período de entrega dos materiais de uso coletivo deverá ser entregue à professora, entre os dias 13, 

14 e 15 de fevereiro em caixa fechada e devidamente identificado para ser aberta posteriormente.  

MATERIAL DIDÁTICO  

Os livros didáticos nesse ano serão vendidos diretamente pelo site do Educa. Se atentem ao prazo de 

compra para que o material seja entregue em tempo hábil. 

Segue o link do site para compra.   http://www.livrofacil.net/ 

Senha de acesso: centenariolf 

 

UNIFORME: 

O uso do uniforme completo da escola é obrigatório para o ensino Fundamental. Todo o uniforme 

deverá ser identificado com o nome e turma do(a) aluno(a).  

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME: 

A&A Confecções – localizada na Rua Floriano Peixoto, nº 1839 (entre Av. Pres. Vargas e Av. 

Medianeira) – Telefone: (55) 3029-0189  

 

Sophia e Vitória – localizada na Rua Vidal de Negreiros, nº 175, bairro Itararé (próximo ao posto de 

saúde) – Telefone: (55) 3226-2278 

 

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: 

Dia: 26/02/2019 (terça-feira) 

Horário: 18h 

Local: Auditório 

Pauta: Apresentação da equipe, e na sequencia reunião com as professoras por turma. 

 

Acompanhe nossas atividades pelo site e pelo Facebook do Colégio Metodista Centenário! 

 

 

Santa Maria, 2019. 

http://www.livrofacil.net/

