
 
  

 

 

LISTA DE MATERIAIS 2020 - 5º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

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

 01 caderno 96 folhas 

 01 Gibi ou livro de literatura infanto-
juvenil. 
 

MATEMÁTICA 

 01 caderno de 96 folhas  
 

FILOSOFIA 

 01 Caderno de 50 Folhas. 
 

CIÊNCIAS 

 01 caderno de 96 folhas 
 

HISTÓRIA 

 01 caderno 96 folhas 
 

GEOGRAFIA 

 01 caderno 96 folhas. 
 

LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno de 50 folhas 

 01 dicionário Português/Inglês – 
Inglês/Português 

 
                             MÚSICA 

 01 pasta plástica  com elástico 

 01 caderno pequeno  pautado 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

- 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 folhas coloridas 

 01 pacote de lumipaper 

 02 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 
 

 
 
 
Material didático 
 

 Sistema Ético de ensino 
 Filosofia: Os 422 Soldadinhos de Chumbo do Senhor General - 5º ano – Ensino 

Fundamental - Editora Sophos. Edição Atualizada. 
  Livro didático: O amor que move o mundo 5º ano  

 
 

  



 
  

 

 

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. 

 
 

Aquisição do material didático: 

Livros didáticos:  disponível em http://www.livrofacil.net/ - selecione: Metodista 

Centenario - senha de acesso: cent@20 
 

Ensino Religioso: http://www.educashop.com.br/.  
 

Agenda escolar: Neste ano, toda a comunicação do Colégio Metodista Centenário com os 

familiares passará a ser realizada pelo aplicativo de Agenda Virtual – IsCool App. Link 

para aquisição: www.metodistaapp.schoolpicture.com.br/iscoolapp 
 

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. 
 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO: 17/02/2020 (segunda-feira) 
 

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

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) estudante.  
 
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  

PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS: 
Dia: 17/02/2020 (segunda-feira)   
Horário: 18 horas    
Local: Auditório 
 

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

Atualizada em: 29/01/2020 
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