
 

 

 

LIVRO 
1)  Língua Portuguesa - Porta Aberta para o Mundo 5 -  Isabella Carpaneda - 2019 - FTD. 
      Gramática: Descobrindo a Gramática – 1ª Edição 2015 / Gilio Giacomozzi, Gildete Valério e Geonice Valério – 
FTD.  

2. Cultivando Leitores La Salle - 5º ano – Editora FTD: 
- Um jeito bom de brincar / Elias José 
- Lendas da Amazônia... E é Assim até hoje / Flávia Savary 
- Por que tanta pressa de crescer? /Brian Keaney                            - Charles na escola de dragões / Alex Cousseau 

 - Como Mudar o Mundo? / Stelabarbieri Fernando Vilela             - Histórias Africanas / Ana Maria Machado 

3. Matemática - Faça Matemática (A Conquista) 5º ano -  1ª Edição -  Giovanni e Giovanni Jr - FTD. 

4. Ciências - Porta Aberta para o Mundo 5 - Ângela Gil, Sueli Fanizzi e Olga Gil -  2019 - FTD. 

5. Geografia - Porta Aberta para o Mundo 5 -Edilson Adão e Laercio Furquim Jr. - 2019 - FTD. 

6. História - Porta Aberta para o Mundo 5 - Alfredo Boulos Júnior - 2019 - FTD. 

7. Inglês Programa Bilíngue   
Natural 3 And Social Science W/Arts & Crafts-3 – Editora: Macmillan – ISBN: 9786685737776 (Customizado) 

8. Paradidático  
- Educação Financeira -  O Menino do Dinheiro - Ação Entre Amigos - Reinaldo Domingos – 3ª Edição – Editora 
DSOP. (Curso online de Educação Financeira para a família – o voucher de acesso ao curso será disponibilizado 
no decorrer do ano letivo). 
- Compromisso com o Bem – Fernando Carraro - 1ª Edição – FTD) 

MATERIAL INDIVIDUAL 
● 04 cadernos grandes capa dura (96 folhas) 
● 01 caderno quadriculado 96 folhas (10x10) 
● 01 caderno de produção textual do Colégio La Salle Águas Claras 
● 01 tesoura sem ponta, 01 estojo com lápis, borracha, apontador com depósito, 01 caixa de massinha e 02 

colas (01 líquida e 01 bastão) 
● 03 canetas pretas com tinta permanente - (02 ponta fina e 01 ponta grossa) 
● 04 marca-textos de cores (amarelo, azul, verde e rosa) 
● 01 régua transparente de 30 cm e 01 triangular 
● 10 envelopes brancos (tamanho ofício) 
● 01 pasta polionda fina com elástico amarela (tarefas de casa) 
● 01 pasta catálogo com 20 plásticos (Produção Textual) 
● 1 pasta catálogo com 100 folhas plásticas (Bilíngue) 
● 06 revistas Coquetel 
● 04 gibis (03 português e 01 inglês) 

KIT DE MATEMÁTICA 

● 01 saquinho de TNT ou (saquinho de guardar sapato) identificado, contendo os seguintes materiais: 
● 01 fita métrica 
● 01 trena 
● 01 calculadora pequena. 

MATERIAL DE ARTE 

● 01 pasta catálogo com 20 plásticos 
● 01 tela de pintura 30x40 
● 01 caixa de lápis de cor 12 cores 
● 02 caixas de giz de cera 
● 03 potes 37 ml de tinta acrílica brilhante (cores variadas) 
● 02 potes de tinta acrílica brilhante 250ml 

LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO 5º ANO – 2020 



 

 

● 01 tubo de cola 500g 
● 01 avental ou camiseta tamanho adulto para as aulas de pintura com tinta 
● 02 pincéis chato N°4 
● 01 rolo de pintura 50mm 
● 01 pacote de massa de biscuit 500g 
● 01 toalhinha ou pedaço de retalho para limpar os pincéis 
● 01 lápis 6B 
● 01 durex largo transparente 
● 03 folhas de EVA (preto, branco e amarelo pele) 
● 01 metro de papel auto adesivo transparente 
● 03 folhas de cartolina dupla face (vermelha, amarela e azul) 
● 02 folhas de papel fantasia 
● 02 blocos de papel creativo colorido com 36 folhas 
● 01 bloco de papel creativo estampado 
● 01 pacote chamequinho colorido A4 
● 01 bloco de papel canson tamanho A4/200g 
● 02 rolos de papel crepom 
● 02 folhas de papel cartão 
● 02 folhas de cartolina camurçada (preta e vermelha) 
● 2 caixas de massa de modelar 
● 01 pacote de olhos móveis (qualquer tamanho) 
● 01 pacote de lantejoulas pequenas 

ORIENTAÇÕES 
● A agenda do Colégio La Salle/2020 será fornecida na primeira semana de aula e deve ser preenchida com os 

dados do estudante. 
● Todo material deve ser identificado com o nome completo do estudante. 
● É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade 

de cada estudante. 
● Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior. 
● Sugerimos que o material solicitado da lista seja entregue no decorrer da 1ª semana de aula, para a conferência 

da professora. 
● Os livros ficarão em casa, enviar para o colégio somente na segunda semana de aula de acordo com a grade 

horária da turma. 
● O plano de execução e a capa dos livros estarão disponíveis no site do Colégio. 

 


