


Todos os momentos apresentam possibilidades de aprendizado para os estudantes. Sendo assim, a aquisição dos
materiais escolares é uma boa oportunidade para que cada criança reflita sobre o consumo consciente, o
combate ao desperdício e adquira boas atitudes que levem em consideração a sustentabilidade.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Todos os materiais escolares de 2021, que estiverem em bom estado de uso,
podem ser reutilizados em 2022, caso sejam solicitados nesta lista de material (inclusive os cadernos). Todo o
material deve estar identificado com o nome da criança.

5º ANO

DISCIPLINA TÍTULO FOTO DA CAPA

Língua
Portuguesa

Português – Aprender Juntos – 5º Ano. Cicero de
Oliveira Silva e Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva.
Editora SM. Edição atualizada – 2021 — de acordo
com a BNCC.

Matemática Matemática – Projeto Ápis. Vol. 5. Luiz Roberto
Dante. Ed. Ática. Edição atualizada – 2020.

Ciências Ciências - Projeto Ápis. Vol. 5. Rogério G. Nigro.
Ed. Ática. Edição atualizada – 2020.



Geografia Geografia - Aprender juntos. Leda Leonardo da
Silva. Vol. 5. Ed. SM. Edição atualizada – 2021 — de
acordo com a BNCC.

História História - Aprender juntos. Raquel dos Santos Funari
e Mônica Lungov. Vol. 5. Ed. SM. Edição 2021 - de
acordo com a BNCC.

Educação

Financeira

Construindo Valores – Educação financeira e

Empreendedorismo. Álvaro Modernell. Ed. Mais

Ativo$. 5ª Edição

Dicionário Dicionário Aurélio. Autor: Aurélio Buarque de
Holanda. Editora Positivo. Edição Atualizada.

OU

Outro que já possua.

Língua Inglesa Livro didático (Programa bilíngue) Smarty 5/
Student’s book.
Autores: Michele Guerrini, Izabella Hearn, Lois May,
Jane Howes, Peter Loveday. 1a edição – 2019.
Editora SM.

Atenção: Esse livro só pode ser
adquirido pela internet, no site da
Editora SM: www.smdireto.com.br

http://www.smdireto.com.br


Atenção: confira o nome do livro e do autor, bem como se o volume do livro corresponde à série.

LIVROS LITERÁRIOS / PARADIDÁTICOS

► Adquirir a assinatura do Jornal Joca (versão impressa) – acessar o site www.jornaljoca.com.br (não é opcional).
Selecionar a opção “receber na escola”.

TÍTULO FOTO DA CAPA

1º Trimestre - O museu da Emília. Monteiro Lobato. FTD

1º Trimestre - Livro para o Projeto Formativo nas aulas
de Empreendedorismo:
A mesma história igual e diferente de Clarêncio e
Justino
Autor: Rafael Rico
Editora: Rico

2º Trimestre - Diário de Pilar na África. Flávia Lins e Silva.
Editora Pequena Zahar.

http://www.jornaljoca.com.br


3º Trimestre - A turma dos tigres: Os bandidos da
internet. Thomas C. Brezina. Ática; 2ª edição, 2019.

MATERIAL INDIVIDUAL

QUANTIDADE ITEM USO

04 Cadernos grandes pautados (espiral) – 2
com 96 folhas (não destacáveis). Os
cadernos que foram usados em 2021 e
estiverem em bom estado poderão ser
reutilizados.

Para Língua Portuguesa, Ciências, História e
Geografia.
Realização de registros dos conceitos
sistematizados e de atividades passadas no
quadro.

02 Cadernos grandes - com 48 folhas.
(Também podem ser reaproveitados).

Para Redação e Ensino Religioso.
Realização de registros dos conceitos
sistematizados e de atividades passadas no
quadro.

02 Cadernos quadriculados 0,7 x 0,7 cm – 1
com 96 folhas (o outro pode ser pequeno e
com menos folhas).

Para Matemática, e um específico para
Geometria.
Realização de registros dos conceitos
sistematizados e de atividades passadas no
quadro.

01 Caderno pequeno – 96 folhas. Para o projeto de autorregulação da
aprendizagem.

01 Pasta grampo com trilho. Para guardar e organizar atividades de
Empreendedorismo.

01 Monobloco com pauta, margem e furos —
100 folhas (sem desenhos ou bordas).

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco A4 – 32 folhas (folhas coloridas –
tamanho 325 x 235mm – 120g/m²).

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco A4 para desenho. Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e



escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Bloco A3 para desenho. Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01
Pacote de papel sulfite A4 colorido.

Projetos Literários / Produções textuais /
Motivações de leitura.
Atividades dirigidas de murais, leitura e
escrita para o portfólio.
Trabalhos para o Festival Cultural.

01 Pasta sanfonada. Para organizar e guardar as atividades das
diferentes disciplinas.

01 01 estojo completo, contendo: 04 lápis de
escrever; 01 borracha; 01 apontador; 02
canetas esferográficas de tinta preta; 01
tesoura sem ponta.

Para uso diário na realização das diversas
atividades propostas em sala de aula.

01 Tubo de cola bastão (médio). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Caixa de lápis de cor (12 cores). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Caixa de giz de cera. Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Estojo de hidrocor ponta fina (12 cores). Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.

01 Régua de 30 cm. Para atividades e trabalhos diversos
realizados ao longo do ano por todos os
professores da turma.
Para utilizar nas aulas de Matemática.

01 Pacote de folhas estampadas. Para produção de atividades, murais e
portfólio.

02 Pastas catálogo (uma com 30 plásticos e a
outra com 50)

Uma para Redação e a outra para organizar
as atividades realizadas dos projetos
literários, produções textuais, entre outros,
das outras disciplinas.

01 Folhas de plástico para plastificação A4. Para plastificar alguns materiais e trabalhos
dos alunos.

05 Folhas de plástico para
plastificação A4.

Para arquivar as produções de
Redação.

02 Canetas marca-texto (amarelo e laranja). Para realizar a técnica do grifamento nas
diferentes disciplinas.



01 Espiral para encadernação 7mm. Para a encadernação de alguns trabalhos
realizados pelos alunos.

01 Capa para encadernação A5 transparente. Para a encadernação de alguns trabalhos
realizados pelos alunos.

01 Foto 3X4 (para alunos novatos). Para a carteirinha da biblioteca.

Atenção: todo o material deve ser identificado.

MATERIAL PARA AS AULAS DE ARTES VISUAIS

QUANTIDADE ITEM

01 Cola branca 110g.

01 Camiseta de adulto usada – para usar nos momentos de pintura – com o nome da criança.

01 Bloco A4 – 32 ou 30 folhas (folhas coloridas – 120g/m²).

01 Bloco de desenho A4 branco 140g, 20 folhas - Para o caderno de Artes (ENCADERNAR).

01 Tinta guache 250ml (preto ou amarelo).

01 Pincel chato  - n°2.

Obs: O caderno de artes (bloco encadernado) é de uso obrigatório.

Alunos do Sagrado possuem desconto na Casa das Artes.

Em 2022, outros materiais de Artes poderão ser solicitados à medida que houver necessidade ante as atividades

propostas pela professora.

MATERIAL PARA AS AULAS DE MÚSICA

QUANTIDADE ITEM

01 Pasta grampo trilho.

No decorrer do ano letivo, um instrumento musical pode ser solicitado.


