
  

 
 

5º Ano - Ensino Fundamental 

DESCRIÇÃO CONTEÚDO 

Kit de Material 
Didático. 

O kit de material didático, adotado pela Rede Marista de Colégios em 2019, será entregue à família a 
partir do dia 17 de janeiro no Salão de Eventos – Sala 212 - Setor Laranja (mesmo horário de 
atendimento da Pamaris). 

 DESCRIÇÃO ISBN 

LIVROS PARADIDÁTICOS  

Deverão ser 
trazidos nas aulas 
nos respectivos 
trimestres. 

1º 
trimestre 

Dança dos planetas – Edgar Rangel Netto. FTD.   9788532230133 
Um gole, uma palavra – Alexandre Guimarães. FTD. 9788532279989 

2º 
trimestre 

Aquecimento Global não dá rima com legal – César Obeid. Ed. Moderna.  9788516104702 
Um mundo de histórias de países distantes – Graziella Favaro. FTD.  9788532282750 

3º 
trimestre 

O riso da melancia – Maria Augusta de Medeiros. FTD.  9788532285898 
Uma amizade de ouro – Márcia Kupstas. FTD. 9788596004091 

Dicionário Minidicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno (Edição Revista e Atualizada) – FTD 
(poderá ser usado o dicionário adquirido em ano anterior). 9788596002523 

 
PLATAFORMA VIRTUAL 

Mangahigh – ferramenta virtual de aprendizagem para Matemática. Aquisição na papelaria do Colégio: 
“Pamaris”. 

 

 

QUANTIDADE DESCRIÇÃO 
1 Monobloco de 100 folhas, 4 furos (sem desenho). 

10 Saquinhos plásticos. 
1 Compasso (será utilizado no 2º semestre). 
5 Folhas de papel quadriculado (1 cm x 1 cm).  
1 Tesoura escolar sem ponta.  
1 Pasta catálogo com 10 sacos plásticos.  

20 Etiquetas adesivas (mais ou menos 0,7 cm x 2,5 cm).  
1 Caixa de lápis de cor - 12 Cores.  
5 Folhas de papel vegetal tamanho A4. 
4 Cadernos universitários de 96 folhas.  
1 Régua de 30 cm. 
1 Estojo completo contendo: 1 lápis, 1 borracha, 2 canetas esferográficas (azul e preta), 1 marca-texto, 

1 apontador com coletor, 1 corretivo em fita, 1 cola bastão e uma caneta hidrográfica preta 0,4 mm. 
1 Fone de ouvido com conector P2. 
1 Bloco de desenho A4 - 200 g/m², branco (210 mm x 297 mm), pacote com 20 folhas. 
1 Transferidor de 180° (será utilizado no 2º semestre). 
1 Bloco criativo A3 com 8 cores (120 g/ m2).  
1 Massa adesiva para fixação de papéis – 35 g. 
1 Agenda escolar, espiral de página inteira, para cada dia (formato aproximado: 13,5 X 20 cm). 

 
 
 
 

 



  

 
 

Materiais de Arte – 5º Ano 
QUANT.  DESCRIÇÃO  

1 Pen-drive USB de 4 GB ou mais, que será solicitado e utilizado no 2º semestre para as aulas de fotografia. 
Este material ficará com o próprio aluno. 

 

CRONOGRAMA DA ENTREGA DE MATERIAIS 

29/01/2019, 
1º dia de aula - terça-

feira. 

2 Cadernos universitários. Devem estar etiquetados com nome e série do aluno. 
Lápis de cor. 
Pasta catálogo com 10 sacos plásticos. 
Etiquetas adesivas. 
Massa adesiva para fixação de papéis. 

30/01/2019,  
2º dia de aula - quarta 

feira. 

2 Cadernos universitários, etiquetados com nome e série do aluno. 
Bloco de desenho A4. 
Saquinhos plásticos. 
Folhas de papel quadriculado. 
Folhas de papel vegetal. 
Bloco criativo A3. 
Monobloco de 100 folhas. 

31/01/2019,  
3º dia de aula - quinta-

feira. 

Livro Faça: Português e Matemática. 
Livro de Inglês: Brick By Brick. 
Todos devem estar etiquetados com nome e série do aluno. 

01/02/2019,  
4º dia de aula - sexta-

feira. 

Livros Faça:  História, Geografia, Ciências e Ensino Religioso. 
Livros paradidáticos do 1º trimestre 
Todos devem estar etiquetados com nome e série do aluno 

 
Observação: 
 Trazer todos os dias: lancheira, agenda escolar, pasta catálogo, minidicionário e estojo completo, fone de ouvido, 

régua e tesoura. 
 


