
 

LISTA DE MATERIAL – ANO 2023 

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

DISCIPLINA NOME DO LIVRO ISBN AUTOR E EDITORA MATERIAL ESCOLAR 
 

LÍNGUA 

PORTUGUESA 

Coleção: Aprender Juntos 

Português – 5º ano BNCC 

 

Obs.: O livro didático de 

Português não poderá ser 

adquirido usado. 

9786557442531 
Cícero de Oliveira Silva,      

Elizabeth Gavioli de Oliveira 

Silva, Greta Marchetti  

Edição 2021  

Editora SM 

2 cadernos grandes brochurão (capa 

dura); 1 dicionário. 

1 estojo pequeno com três lápis, 

borracha, apontador, caneta azul, 

régua pequena, cola, tesoura, 1 caneta 

marca-texto, bloco adesivo de 

marcadores removíveis. 

20 folhas de almaço.  

MATEMÁTICA 
 

x-x-x 

 

x-x-x 

 
x-x-x- 2 cadernos quadriculados (5mm x 

5mm) (brochurão com capa mole), 1 

caderno de desenho (capa mole), 

compasso, transferidor (180º), régua 

20cm, 20 folhas quadriculadas (5mm x 

5mm), 1 pasta “L” ou envelope, 

tamanho A4, cola e tesoura. 

ESTUDOS SOCIAIS Geoatlas 

 

9788508193301 Maria Elena Simielli  

35ª edição –2019 (versão 
reformulada) 

Editora Ática 

1 caderno grande brochurão (capa 

dura) 

CIÊNCIAS 
 

x-x-x 

 

x-x-x 

 
x-x-x- 1 caderno grande brochurão (capa 

mole), 20 folhas de almaço, 20 folhas 

de desenho, régua, lápis de cor, cola, 

tesoura identificada, marca texto. 

 

LÍNGUA 

INGLESA 
Metro Starter - Second 

Edition 
 

Obs.: O livro didático de 

Inglês NÃO poderá ser 

adquirido usado. 

 
978-0-19-426664-2 

Editora Oxford 
 

1 caderno grande brochurão capa mole                                                                                                    

 

ARTES x-x-x x-x-x x-x-x Caixa lápis de cor, régua 30cm, 6 

folhas desenho A4, lápis 6B, cola, 

tesoura, flauta doce Sistema Barroco 

– soprano Yamaha, usada no 4ºano. 

ENSINO 

RELIGIOSO 

x-x-x x-x-x x-x-x 1 caderno grande brochurão (capa 

mole). 

QUALIDADE DE 

VIDA 

x-x-x x-x-x x-x-x 1 caderno grande brochurão (capa 

mole). 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Todo o material deve estar identificado com o nome e turma do aluno. 

• Cadernos: somente serão aceitos cadernos brochurões já padronizados com o logotipo do Colégio Mauá. 

• Ciências: Não será adquirido livro de Ciências da Natureza.  No inicio de cada trimestre será disponibilizado um polígrafo, cujo 

valor será debitado no doc do mês subsequente.  

• Matemática: Não será adquirido livro de Matemática.  No inicio de cada trimestre será disponibilizado um polígrafo, cujo valor 

será debitado no doc do mês subsequente.  

• Português - Leituras do 1º trimestre: 

1) Férias na Antártica. Autoras: Laura, Tamara e Marininha Klink. Editora Peirópolis (Grão Editora), 

2) Poemas que escolhi para crianças. Autora: Ruth Rocha (org.) Editora Salamandra. 

Outras leituras serão indicadas no início do ano letivo. 

• Os livros didáticos de Português e Inglês, bem como os cadernos de exercícios que acompanham o material, por  serem 

consumíveis, NÃO PODERÃO SER ADQUIRIDOS USADOS. 

• O dicionário de Língua Portuguesa pode ser o mesmo utilizado no 4º ano. 

• Para o primeiro dia de aula, trazer somente três cadernos e o estojo. Os demais materiais deverão ser entregues aos professores  

de acordo com o horário distribuído aos alunos. 

 


