
 
 

LISTA DE MATERIAL - 2017 
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL II 

 
 1. Todo material e uniforme deverá estar identificado com o nome do estudante e a turma; 
 2. Sempre que possível reutilizar materiais do ano anterior; 
 3. Um  bloco do CT (deve ser adquirido na Biblioteca do CT); 

 4.Trazer somente os materiais solicitados (estojos extras são dispensáveis) nos dias de aula. Há ganhos de organização e 
otimização de tempo e peso nesta dinâmica. 
 5. Os cadernos devem ser brochura (capa dura/ sem espiral) e identificados com o nome do estudante. Cadernos com espiral não serão aceitos. 

                * No 1º dia de aula o estudante deve trazer um caderno ou bloco de rascunho, um estojo contendo: 2 lápis pretos nº 2 – formato triangular 
ou lapiseira nº 2; 1 tesoura sem ponta; 1 borracha;  1 apontador;  1 cola com bico dosador giratório (não cola bastão); 1 régua de estojo; 1caixa de 
lápis de cor; 1 caixa de canetas hidrocor; 1 caneta marca texto. 
 

 
LIVROS DIDÁTICOS: 

 
 

Língua Alemã  Wie Geht’s 2 – Autora: Beatrice Franz – Editora: Freitag  
 Dicionário: português/alemão-alemão/português- Sugestão: Michaelis 
1 caderno brochura grande (capa dura)  48 fls – pode continuar usando o do ano anterior.  

Língua Inglesa Livro: KIDS WEB 5 – Ana Lúcia Militello – 2. Edição - São Paulo – Ed. Richmond 
1 caderno brochura grande (capa dura) -  48fls – pode continuar usando o do ano anterior 
Dicionário inglês/port-port/inglês –  
Livro paradidático: Pedro’s Project -  Autora: Aurora Martorell - Editora Richmond. ISBN: 9788516081249 
 

Estudos Geográficos e Históricos Livro Rio Grande do Sul: Espaço e Tempo 
Autora: Siziane Koch 
Editora Ática 
 
GEOTLAS Básico (apenas para novos estudantes do CT) 
Autora: Maria Elena Simielli 
Editora Ática 
 
1 caderno brochura grande (capa dura) 48 folhas 
1 pasta preta com 30 plásticos 
5 folhas de papel vegetal 

Língua Portuguesa Livro Projeto Presente – 5  
Autores: Autores: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e Rosângela Veliago 
Editora Moderna – 4ª Edição 
Dicionário pequeno de Português - Aurélio, Luft, Ruth Rocha, FTD ou Houaiss 
 (na compra de novo recomendamos Houaiss) 
1 revista para recortes 
1 caderno brochura grande (capa dura) 48fls – pode continuar usando o do ano anterior 
1 caderno de caligrafia pequeno (pode usar do ano anterior) 

Matemática Livro Projeto Presente Matemática- 5 
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani 
Caderno de Atividades 5 Projeto Presente Matemática 
Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani 
Editora Moderna - 4ª Edição 
1 caderno brochura quadriculado grande (Aritmética)  7x7mm (capa dura) – Sugestão: Credeal 
1 régua de 30 cm 
1 compasso 
1 calculadora (mesma usada no ano anterior) 

Ciências Livro Projeto Presente Ciências Naturais 5 
Autores: Lilian Bacich, Célia R. Carone e Edilson A. Pichiliani 
Editora Moderna - 4ª Edição 
1 caderno brochura grande (capa dura) 40 folhas 

  

Ensino Religioso 1 caderno brochura (capa dura) 40 folhas (ou usar o mesmo caderno do ano anterior) 

Educação Física Uniforme do CT, exceto calça e bermuda jeans; calçados devem ser esportivos; todas as peças devem 
estar identificadas; durante as aulas, estudantes de cabelo comprido deverão mantê-lo preso. 



 
 
 PROJETO ALUNO LEITOR 
 

 
As leituras indicadas para a turma têm o objetivo de contribuir para a formação literária de cada estudante. Nesse sentido, é importante 

que o estudante inicie a sua biblioteca pessoal adquirindo algumas obras. Além disso, a aquisição do livro permite destaques no texto, anotações 
e leituras mais aprofundadas.  

 
 

1º trimestre 2º trimestre 3ºtrimestre 

A Ilha Perdida - Maria José Dupré- Editora  
Ática 
 
O menino que adivinhava - Marcos Rey - 
Editora Ática 

A mina de ouro - Maria José Dupré – Editora 
Ática 
 
O mistério da fábrica de livros – Pedro 
Bandeira – Editora Moderna 
                                     
                                      + 
 

PROJETO AUTOR PRESENTE 

As Aventuras de Beto e Fê - O Código da Luz - 
Léia Cassol – Editora Cassol 
 
Uma professora muito maluquinha (versão 
original) – Ziraldo Alves Pinto – Editora  
Melhoramentos 
 
Um quero-quero me contou -  
Léia Cassol (Ilustrações de Carla Pilla) – Editora 
Cassol 
 
 

 
Temos alguns exemplares destes livros na Biblioteca do colégio, mas salientamos que estes títulos representam também uma boa 

indicação para compor a biblioteca pessoal do estudante. 
 
AUTOR PRESENTE 2017: Durante o ano letivo será adquirida uma literatura para a realização do projeto Autor Presente. No mês de ABRIL estará 
à disposição na biblioteca do CT para compra.  

 

Educação Infantil e 1º Ano do Ensino Fundamental  Márcia Leite 

2º ao 4º Ano do Ensino Fundamental Caio Riter 

Ensino Fundamental II  Caio Riter 

 
  

ORIENTAÇÕES: 
 

 
- Os livros didáticos da Editora Moderna/Salamandra/ Richmond/Santillana poderão ser adquiridos diretamente pelo site 
www.modernacompartilha.com.br como também  em alguma livraria de preferência. No site, para adquirir o kit completo de materiais que será 
utilizado durante o ano letivo, a editora informa condição de parcelamento em até 10X sem acréscimo nos cartões Visa, Mastercard, Elo, 

Hipercard, Diners Club, e American Express. Estarão, também, à venda no Auditório Central do CT nos dias 14 e 15 de fevereiro de 
2017, turnos manhã, tarde e noite. A comercialização será realizada pelas editoras aqui no CT, com possibilidades de 
parcelamentos em até 4 vezes no cheque ou 3 vezes no cartão.; 
- O livro didático Estudos Geográficos e Históricos  e o Geoatlas da Editora Ática poderão ser adquiridos no Auditório Central do CT nos dias 14 e 
15 de fevereiro ou em alguma livraria de sua preferência. 
- O livro didático de Língua Alemã poderá ser adquirido no Auditório central do CT nos dias 14 e 15 de fevereiro ou em alguma livraria de sua 
preferência. No CT, em 14 e 15 de fevereiro, poderá ser parcelado em até 2 vezes com cheque. 
- Livros do Projeto Aluno Leitor de outra(s) editora(s) deverão ser adquiridos via internet ou em alguma livraria de sua preferência. 
 
 
*informamos que os acertos serão realizados diretamente com cada editora. Dessa forma parcelamentos com cheque serão individualizados. 
 
 

 
                                                                                             
 
-      INÍCIO DAS AULAS: 13/02/2017. 

. 
 

 

Artes Plásticas 1 pasta preta c/ 30 sacos plásticos 
1 lápis 6B 
40 folhas de desenho 

Música 1 pasta preta com sacos plástico e 1 caderno brochura (capa dura, sem espiral) 40 folhas – pode 
continuar usando o do ano anterior 

http://www.modernacompartilha.com.br/

