
 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 – ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO 
 

ORIENTAÇÕES: 
 

 O uso do UNIFORME ESCOLAR é obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio, 

da Educação Infantil ao Ensino Médio. O tênis é o único calçado permitido. 

 Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente devidamente etiquetado 

com o nome do aluno. 

 Identificar com o nome da criança e a turma todos os materiais, inclusive a mochila, 

lancheira, uniforme e agenda. 

 Solicitaremos reposição de material quando necessário. 

 Prezar pela simplicidade dos materiais. 

 Comprar apenas o solicitado, evitar excessos. 

 Reaproveitar os materiais utilizados no ano anterior que estejam em bom estado. 

 A agenda deverá ser vista todos os dias. 

 Recomendamos não comprar livros usados, pois existem atividades que serão destacadas e 

realizadas em sala de aula. No caso do livro usado, estas atividades não estarão disponíveis 

e o aluno ficará prejudicado. 

 
 INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2021 – terça-feira 

 

 ENCONTRO EDUCADORES E FAMILIARES: 26/01/2021 – terça-feira 
 
 

MATERIAL DE USO DIÁRIO: 
 Agenda padronizada do Colégio Passionista São Gabriel preenchida com todos os dados da 

criança – uso obrigatório. A agenda será entregue GRATUITAMENTE ao aluno, no início das 

aulas. 

 01 mochila infantil (com nome) – durante todo o ano letivo deverá conter 01 troca de roupa 

de acordo com o clima (em todas as peças deve constar o nome da criança), 1 pote de lenço 

umedecido, 2 máscaras colocadas num saco plástico limpo. 

 01 estojo com 02 compartimentos: para canetinhas e lápis de cor e lápis preto, borracha 

macia e apontador (solicitaremos reposição quando for necessário). 

 01 lancheira (com nome). 

 01 garrafinha para água pequena (com nome). 
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MATERIAIS DE PAPELARIA: 
 

2 cadernos universitários de capa dura grande – 100 folhas (não trazer de 200 folhas) 
1 caderno de brochura capa dura grande verde – 50 folhas para Ensino Religioso (reutilizar do ano 
anterior) 
1 caderno de brochura capa dura pequeno – 50 folhas para Educação Musical (reutilizar do ano 
anterior) 
1 pacote de 100 folhas de sulfite A4 
30 folhas de linguagem pautada 

1 caixa de lápis de cor 
1 jogo de canetinhas hidrocor 
1 caixa de giz de cera 
apontador 
lápis preto nº 2 (repor quando necessário) 
2 borrachas 
1 caneta azul 
1 caneta preta 
1 caneta marca texto (qualquer cor) 
1 régua de 30 cm 
1 tubos de cola bastão (grande) 
1 tubo de cola líquida pequena (repor quando necessário) 
1 tesoura sem ponta (com nome) 
1 pincel chato nº 12 
1 pasta com elástico transparente fina - grande 
3 envelopes grandes A4 
1 flauta Soprano Yamaha para a aula de Educação Musical 
O material de Arte será pedido durante o ano, de acordo com a necessidade. 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 

LÍNGUA PORTUGUESA – LIGAMUNDO – 5º ANO 
Autores: Luiza Fonseca Marinho, Maria da Graça Branco. Ed. Saraiva - ISBN 978.85.47.23459-1 

 
MATEMÁTICA – LIGAMUNDO – 5º ANO 
Autora: Eliane Reame – Editora Saraiva - ISBN 978.85.47.23469-0 

 
CIÊNCIAS – LIGAMUNDO – 5º ANO 
Autores: Sonelise Auxiliadora Cizoto, Cesar da Silva Junior, Paulo Sérgio Bedoque Sanches, Sezar 
Sasson, Débora Cristina de Assis Godoy - Editora Saraiva - ISBN 978.85.47.23429-1 
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DE ONDE VOCÊ VEIO? DISCUTINDO PRECONCEITOS 
Autor (a): Liliana Iacocca/ Michele Iacocca - Editora: Ática 
Coleção: Pé no chão - ISBN 9788508143528 
 

A BARCA DE ZOÉ 
Autor: Marcos Bagno - Editora: Formato - Coleção: Avulso – ISBN 9788577081115 

 
 
 
 
 

 

INGLÊS – COLEÇÃO FUN WAY – 5º ANO – (volume 5) 
Autoras: Elisabeth Prescher e Vera Abri Saber – Editora Richmond (Moderna) – Edição Reformulada 
– ISBN 9788516103392 

 
ENSINO RELIGIOSO – REDESCOBRINDO O UNIVERSO RELIGIOSO 5º ANO 
Autora: Viviane Mayer Daldegan - Coleção formação de valor – Editora Bom Jesus ou Editora Vozes 
– Edição Reformulada – ISBN 9788565497787 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 
 
 
 
 
 
 

MNIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA 

PONTOS DE VENDA DO UNIFORME: 

O Colégio Passionista São Gabriel terceiriza a venda dos uniformes escolares e os mesmos 

podem ser adquiridos nos seguintes endereços: 

 Loja dos Uniformes: Rua José Bonifácio, nº 494, tel.: 13 34673293, Centro, São 

Vicente. 

 MSK Uniformes: Rua Quinze de Novembro, nº 7, tel.: 13 34698296, Centro, São 

Vicente, e-mail: contato@mskuniformes.com.br 

 Stravagance confecção – Av. Martins Fontes, 40, Centro, São Vicente (ao lado do 

viaduto da Av. Antonio Emmerich) – Whats 991178565. 
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