
LISTA DE MATERIAL - 2022

5º ANO
● 01 estojo, para uso diário, contendo: 01

apontador com depósito; 01 borracha; 01 cola
líquida 90g; 1 cola bastão; 02 lápis grafite ou
lapiseira; 01 tesoura sem ponta; 01 marca
texto; caneta esferográfica (azul, vermelha e
preta); (durante o ano, este material deverá
ser reposto sempre que necessário).

● 02 cadernos de linguagem capa dura grande
com 100 folhas – azul liso e vermelho liso;

● 01 caderno de linguagem capa dura grande
com 50 folhas – amarelo liso;

● 01 caderno de linguagem capa dura grande
com 50 folhas – verde liso;

● 01 caderno de linguagem capa dura grande
com 50 folhas – vermelho liso;

● 01 caderno de linguagem capa dura grande
com 50 folhas – capa da preferência do
aluno;

● 01 caderno de caligrafia, 50 folhas, pequeno;
● 01 caderno de cartografia com 100 folhas;
● 01 caixa de lápis de cor com 24 cores;
● 01 pasta polionda fina A4;
● 01 régua com 30 cm;
● 01 transferidor 180º;
● 01 Minidicionário de Língua Portuguesa,

atualizado, com o Novo Acordo Ortográfico;
● 02 gibis da turma da Mônica;
● 01 flauta doce soprano Barroca YRS – 24B;
● 01 pasta catálogo com 20 folhas, para as

aulas de Iniciação Musical;

Havendo   possibilidade de reutilizar algum
material de 2021, apoiamos esta ideia.

AVISOS IMPORTANTES

✔ Todos os materiais devem estar identificados com o nome e turma do aluno.
✔ A cada bimestre, para todas as séries, será solicitado um título de literatura para o trabalho de

leitura. Os títulos podem ser adquiridos em lojas virtuais, livrarias ou sebos (ver relação
abaixo).

✔ Durante o ano letivo, os materiais devem ser repostos, sempre que necessário.

MATERIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NO BILÍNGUE

O aluno pode manter um único estojo com seus materiais, individuais, para as aulas
regulares e para as atividades da Plus.

● 1 caderno capa dura grande de 100 folhas cor azul;
● 1 pasta portfólio  A4 -  preta

MATERIAL PARA ALUNOS MATRICULADOS NO ENSINO INTEGRAL

● 1 caderno capa dura grande de 100 folhas – da cor de preferência do aluno;
● 1 pasta polionda 2cm A4 -  vermelha;
● Material de higiene pessoal (1 nécessaire com escova de dentes, pasta e fio dental);
● 1 Protetor solar em creme ou gel, fator 30 ou maior;

Havendo possibilidade de reutilizar algum material de 2020, apoiamos esta ideia.



UNIFORME: O uso do uniforme padronizado é obrigatório. Para 2022, o uso de máscaras,
assim como todos os protocolos contra a Covid-19, será avaliado conforme indicação dos
órgãos responsáveis pela saúde pública.

RELAÇÃO DE LIVROS DE LITERATURA

1º Bim. Minhas férias, pula uma linha, parágrafo – Christiane Gribel; ed. Salamandra
2º Bim. Projeto Música em Família – Movimento – Paula Santisteban e Eduardo Bologna
3º Bim. O avião fantasma (coleção A turma dos Tigres) – Thomas Brezina; ed. Ática
4º Bim. Viagem ao centro da Terra (coleção reencontro)– Julio Verne; ed. Scipione
Ed. Financeira: O menino do Dinheiro Pequeno Cidadão – Reinaldo Domingos; ed.  DSOP

CAIXA DE LEITURA: O trabalho de leitura é realizado com os livros em PDF disponibilizados por
várias editoras de forma on-line. Porém, seguem algumas sugestões para compor o acervo do
aluno.

O caçador de palavras – Lalau; ed. Scipione
Zekeyê – Nathalie Dieterlé; ed. Scipione
Draguinho, diferente de todos, parecido com ninguém – Claudio Galperin; ed. Ática
O cachorrinho Samba – Maria José Dupré; ed. Ática
O cachorrinho Samba na fazenda – Maria José Dupré; ed. Ática
O cachorrinho Samba na floresta – Maria José Dupré; ed. Ática
O jacaré com dor de dente – Fabio Sgroi; ed. Moderna
Drufs – Eva Frunari; ed. Moderna
A pequena bruxa – Pedro Bandeira; ed. Moderna
O pequeno dragão – Pedro Bandeira; ed. Moderna
Por enquanto eu sou pequeno – Pedro Bandeira; ed. Moderna
Mais respeito eu sou criança – Pedro Bandeira; ed. Moderna
As cores de Laurinha – Pedro Bandeira; ed. Moderna
O dinossauro que fazia au-au – Pedro Bandeira; ed. Moderna
O mistério da fábrica de livros – Pedro Bandeira; ed. Moderna
O fantástico mistério de Feiurinha – Pedro Bandeira; ed. Moderna
Talvez eu seja um elelfante – Jean Claude R. Alphen; ed Melhoramentos
Rita não grita – Flavia Muniz; ed. Melhoramentos
O menino que quase virou cachorro – Ruth Rocha; ed. Melhoramentos
Meu amigo dinossauro – Ruth Rocha; ed. Melhoramentos
O menino mais bonito do mundo – Ziraldo; ed. Melhoramentos
O menino maluquinho – Ziraldo; ed. Melhoramentos
A caminho da escola – Rosemary McCarney (trad. Rosamaria Gaspar Affonso); Melhoramentos
Onde vou morar? -  Rosemary McCarney (trad. Sandr Pina); ed. Melhoramentos
Horro, humor e quadrinhos – Heloisa Prieto; ed. Ática
Abrindo Caminho – Ana Maria Machado; ed. Ática
De noite no bosque – Ana Maria Machado; ed. Ática
História meio ao contrário – Ana Maria Machado; ed. Ática
Fazendo nada – Mirna Pinsky; ed. Scipione
O pé da letra – Alina Perman; ed. Scipione
A montanha encantada – Maria José Dupré; ed. Scipione
Prendedor de sonhos – João Anzanello Carrascoza; ed. Scipione
Asas de dentro – Sonia Barros; ed. Scipione
A rebelião da pontuação – William Tucci; ed. Scipione
A rebelião das palavras 0 William Tucci; ed. Scipione
A rebelião dos sinônimos e antônimos – William Tucci; ed. Scipione



A fada que tinha ideias – Fernanda Lopes de Almeida; ed. Ática
Soprinho – Fernanda Lopes de Almeida; ed. Ática
O livro dos pontos de vista – Ricardo Azevedo; ed. Ática
Dezenove poemas desengonçados – Ricardo Azevedo; ed. Ática
Clarice Bean tem um problema – Lauren Child; ed. Ática
Clarice Bean não olhe agora – Lauren Child; ed. Ática
Tipo assim, Clarice Bean – Lauren Child; ed. Ática
Marquinhos no “lugar-nenhum”- Leil Norberto; ed. Scipione
O menino que quebrou o tempo – José Maviael Monteiro; ed. Scipione


