
   
COLÉGIO SINODAL – PORTÃO 

LISTA DE MATERIAL – 2019 

5° ano – Ensino Fundamental 
 

 

TODO MATERIAL DEVERÁ ESTAR IDENTIFICADO 

 

1) MATERIAL PARA ESTAR DIARIAMENTE NA MOCHILA: 

- 1 estojo simples de tecido ou plástico; 

- 2 lápis nº 2; 

- 1 borracha macia; 

- 1 apontador comum; 

- 1 régua (30 cm); 

- 1 pasta plástica com elástico tamanho A4 (para as folhas de temas); 

- 1 cola bastão; 

- 1 caneta esferográfica preta; 

- 1 caneta esferográfica azul; 

- 1 tubo de cola líquida branca; 

- 1 tesoura sem ponta (de boa qualidade); 

- 1 conjunto de canetas hidrográficas de boa qualidade (12 cores); 

- 1 caixa de lápis de cor de boa qualidade (12 cores), estojo simples. 

 

2) MATERIAL DIVERSO QUE FICARÁ NA SALA DE AULA: 

- 1 pasta sanfonada;  

- 1 gibi; 

- 1 bloco de folhas timbradas do colégio (adquirir na secretaria); 

- 1 jogo educativo; 

-  1 pacote de papel colorido tamanho A4 (cores fortes); 

- 1 bloco de folhas Canson tamanho A4 (180g); 

- 1 Dicionário da Língua Portuguesa – Sugestões: 

A- BUENO, Silveira. Silveira Bueno: minidicionário da língua portuguesa. 2.ed. São Paulo: FTD, 
2007. 

B- HOUAISS, Antonio et al. Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa. Objetiva. 

 

 

3) MATERIAL PARA MATEMÁTICA: 

- 1 caderno grande quadriculado, não espiral, identificado; 

- Livro (Imagem da capa ao final da lista):  

Aprender juntos matemática, 5° ano: ensino fundamental / organizadora Edições SM; editora 
responsável Andressa Guarsoni Rocha. – 6ª ed. – São Paulo: Edições SM, 2017. 

 

 

4) MATERIAL PARA ESTUDOS SOCIAIS: 

- 1 caderno grande de linhas simples, de preferência sem capa dura e não espiral, encapado e 
identificado; 

- Livro (Imagem da capa ao final da lista): 

 KOCH, Siziane. Rio Grande do Sul – Espaço e tempo.2ª edição. São Paulo: Editora Ática, 2014.  

 

5) MATERIAL PARA CIÊNCIAS: 

- 1 caderno grande de linhas simples, de preferência sem capa dura e não espiral, encapado e 
identificado; 



 

6) MATERIAL PARA LÍNGUA PORTUGUESA: 

- 1 caderno grande de linhas simples, não espiral, identificado; 

- 1 classificador simples, com 20 plásticos (para as produções textuais); 

- Livro (Imagem da capa ao final da lista):  

Aprender juntos língua portuguesa, 5º ano: ensino fundamental / organizadora Edições SM; 
editora responsável Isadora Pileggi Perassollo. – 6ª ed. – São Paulo: Edições SM, 2017. 

 

7) MATERIAL PARA ARTES: 

Estes materiais devem vir em uma caixa (tamanho de caixa de sapatos/ tamanho A4 resistente): 

- tinta acrílica nas cores azul, amarelo, vermelho, vinho, preto e branco; 

- 1 pasta com 20 plásticos tamanho A3 (também será utilizado nos anos seguintes); 

- 20 folhas A4 sulfite 180 g/m²; 

- 1 pincel redondo fino nº 2; 

- 1 pincel chato nº 8; 

- 1 pincel chato nº 12; 

- pano para limpeza de pincéis; 

- potes de plástico pequenos para guardar sobras de misturas de tinta com tampa 

- 1 pote com tampa (margarina) para limpar pincéis e misturar tinta; 

- avental ou camiseta grande para prática de pintura; 

- 1 lápis 6B, 4B e 2B; 

- 1 caneta permanente preta (ponta média); 

- 1 bloco de folhas Canson A3 (180g). 

 

8) MATERIAL PARA LÍNGUA ALEMÃ: 

- 1 classificador simples, com 50 plásticos (pode ser o mesmo do 4º ano); 

- 1 caderno pequeno de 48 folhas (pode ser o mesmo do 4º ano); 

- Livro (Imagem da capa ao final da lista):  

Wir neu A1.1 - Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio CD - Klett Verlag. (O mesmo livro utilizado no 4º 
ano).  

Se necessário, poderá ser adquirido na escola no início do ano letivo. 

 

9) MATERIAL PARA MÚSICA: 

- 1 caderno grande de música pautado com espiral; 

- 1 pasta com sacos plásticos; 

- 1 flauta doce, soprano, sistema germânico (tipo Yamaha) - pode ser a mesma usada no 4° ano. 

 

10) MATERIAL PARA INGLÊS: 

- 1 caderno pequeno (pode ser o mesmo do 4° ano). 

- 1 classificador simples, com 20 plásticos (pode ser o mesmo do 4º ano); 

- Livros (Imagens das capas ao final da lista): 

1- MILITELLO, Ana Lúcia. Kids' Web. Vol. 4. 2° edição. São Paulo: Richmond, 2014. (Continuação 
do livro adquirido em 2018.) 

2- MILITELLO, Ana Lúcia. Kids' Web. Vol. 5. 2° edição. São Paulo: Richmond, 2014. (A partir do 2º 
trimestre.) 

 

11) MATERIAL PARA ENSINO RELIGIOSO: 

- 1 caderno pequeno de linhas simples. 

 

12) MATERIAL DE INFORMÁTICA: 

- 1 pendrive (identificado). 

 



14) PROJETO “ALUNO-LEITOR”: Durante o ano letivo, realizaremos a compra e a leitura de 2 livros de 
literatura infantil. Os títulos serão informados posteriormente. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 Os cadernos deverão possuir margem e estarem identificados do lado de fora. O restante do 
material também deverá estar identificado. 

 Repor o material na medida em que for terminando. 

 O material do item 2 será armazenado em sala de aula para uso dos alunos em atividades 
pedagógicas. 

 As observações sobre estojos leves, cadernos de capa fina e número indicado de cores (lápis de 
cor e hidrográficas) são extremamente importantes para evitar problemas de excesso de peso na 
mochila. 

 Aconselha-se que, no momento da compra da mochila, além da preocupação com sua estética, 
também haja a preocupação com o seu peso. 

 O uniforme para Educação Física é camiseta, tênis, abrigo ou bermuda do uniforme escolar. 

 O aluno poderá aproveitar os materiais de anos anteriores se não estiverem totalmente utilizados. 

 Feira de livros novos: 28 de fevereiro e 01 de março de 2019. 

 O aluno deverá vir ao Colégio com o uniforme completo. Ele pode ser adquirido nos seguintes 

locais: 

o BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307; 

o DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem da capa do livro de Matemática. Imagem da capa do livro de 
Estudos Sociais. 

Imagem da capa do livro de 
Língua Portuguesa. 

Imagem da capa do livro de Alemão. Imagem da capa do 1° livro de Inglês. Imagem da capa do 2° livro de Inglês. 


