
 
 
 
 
 

 
DISCIPLINA LIVROS CADERNOS 

PORTUGUÊS 

Aprender Juntos – Português 5 – Ensino Fundamental 5º         
ano – Cícero de Oliveira Silva e Elizabeth Gavioli de          
Oliveira Silva – 6ª edição - 2017 - Edições SM. 
Minidicionário - indicação Míni Houaiss Dicionário da       
Língua Portuguesa - Ed. Objetiva (caso o aluno não         
tenha) 

1 caderno de 60 fls.     
(brochurão - capa   
cartonada) 

LITERATURA 

1- - No rastro dos caçadores - Coleção Vaga-Lume Júnior - Sean Taylor -              
Editora Ática  
2- Ninguém sabe o que é um poema - Ricardo Azevedo - Editora Ática  
3- Viagem por dentro do cérebro - Daniel Martins de Barros - Editora             
Panda Book 
4- Para gostar de ler 1 - Crônicas I - Carlos Drummond de Andrade,              
Fernando Sabino, Paulo Mendes Campos e Rubem Braga - Editora Ática 
A entrega dos quatro livros de literatura acontecerá no dia 17/2/20 

Material didático 
produzido pela Escola 

MATEMÁTICA 

Projeto Ápis Matemática - 5º ano - Luiz Roberto Dante –           
3ª edição - 2017 - Editora Ática 
 
 
 

1 caderno de 60 fls. - 
Matemática (brochurão - 
capa cartonada) 

GEOGRAFIA 

Aprender Juntos – Geografia 5 – Ensino Fundamental 5º         
ano – Leda Leonardo da Silva– 6ª edição - 2017 - Edições            
SM 
 

1 caderno de 60 fls. 
(brochurão - capa 
cartonada) 

HISTÓRIA 

Projeto Lumirá -  História - 5 - Ed. Ática - 2ª edição - 2016 

 1 caderno de 60 fls. 
(brochurão - capa 
cartonada) 

CIÊNCIAS 

Projeto Ápis Ciências - 5º ano - Rogério Gonçalves Nigro          
- 3ª edição -  2017 – Ed. Ática 
 
 
 

1 caderno de 60 fls.     
(brochurão - capa   
cartonada) 

PROGRAMA 
BILÍNGUE  

Os livros deverão ser adquiridos no endereço: www.yncalivros.com.br,        
utilizando a senha 5826 e serão entregues diretamente para os(as)          
alunos(as), na Escola, na primeira semana de aula. 

1 caderno de 60 fls.     
(brochurão - capa   
cartonada) 

ARTES Material didático produzido pela Escola 

ENSINO 
RELIGIOSO 

Da escola para o mundo - 5º ano - Laís Oliveira e Maria             
Clara Galvão - Editora Ática - 1ª edição - 2018 
 
 

1 caderno de 60 fls.     
(brochurão - capa   
cartonada) 
Será usado também no    
6º ano em 2021 

http://www.yncalivros.com.br/


 
 
 
 
 

● Encapar livros e cadernos com plástico e etiquetá-los com nome do aluno e ano, na capa externa. 

● Favor respeitar o tamanho dos cadernos, nº de folhas e não mandar caderno espiral ou de capa dura. 

 

QUANTIDADE MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

1 Pasta com 50 ou mais plásticos tamanho A4 (capa transparente) 

2 Revistinhas em quadrinhos novas e diferentes ( entregar para a professora)  

1 

 

 

 

 

 

 

 

Estojo com: 
1  Régua geométrica escolar 
1   tesoura pequena de ponta redonda (preferencialmente Mundial ou Tramontina) 
2   borrachas brancas e macias 
1   apontador simples com depósito 
1   cola branca 
1   régua de acrílico transparente (30cm) 
3   lápis pretos nº 2 – (não será permitido uso de lapiseira) 
1   caixa de lápis de cor com 12 cores 
1   pasta polionda com elástico 2cm  

 
* Todo material do aluno deverá ser identificado. 

QUANTIDADE MATERIAL DO ALUNO QUE FICARÁ NA ESCOLA 

3 blocos formato A3 – 20 folhas 
3 pacotes papel Color set tamanho A4 
1 pacote papel A4 com 500 folhas 

100 folhas de papel 40kg branco 
1 caixa de gizão de cera com 12 cores 
2 frascos de cola branca 110g 
2 fitas crepe parda 
2 pincéis nº14 chanfrado 
2 canetas tipo futura preta 

OBSERVAÇÃO: Este material deverá ser entregue no dia 07/02 - sexta-feira, no Espaço Cultural de 13 às 15h. 

 

Entrega de CADERNOS e LIVROS da lista:   trazer apenas os cadernos de Matemática e Português. O restante 

do material deverá ficar em casa e será solicitado conforme o horário das aulas. 

CUIDADO COM A ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL 
 

Os pais e/ou responsáveis devem se preocupar com a organização e o peso das mochilas,               
especialmente nos anos iniciais do Ensino Fundamental. O mais adequado é que os pais assumam               
esta responsabilidade e façam as escolhas mais assertivas. Sugerimos mochilas pequenas e com             
rodinhas, que facilitam o transporte. Nestes anos as crianças ainda estão aprendendo a se              
organizar, por isso, tendem a levar tudo. Importante a família ficar atenta ao horário das aulas, que                 
deverá ser encaminhado até a segunda semana de fevereiro. 
 



 
 
 
 
 

UNIFORME DIÁRIO 

MASCULINO 

Calça ou bermuda de tactel preto 

Blusa branca ESTA manga curta ou comprida 

Casacos ESTA:  tactel preto, casaco de moleton preto ou casaco linha preto aberto ou fechado 

Tênis (uso obrigatório) 

FEMININO 

Calça  ou short saia de tactel preto 

Blusa branca ESTA manga curta ou comprida 

Casacos ESTA:  tactel preto, casaco de moleton preto ou casaco linha preto aberto ou fechado 

Tênis (uso obrigatório) 

UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA 

MASCULINO 

Calça ou bermuda tactel preto 

Blusa branca ESTA 

Tênis  (Uso obrigatório) 

FEMININO 

Calça ou bermuda de helanca preto 

Blusa branca ESTA 

Tênis (Uso obrigatório) 

 
UNIFORME 

▪ O aluno deverá frequentar as aulas, obrigatoriamente, com o uniforme completo da Escola. Importante:              
Não será permitido o uso de agasalhos que não sejam os modelos oficiais padronizados da Escola,                
inclusive para alunos do Ensino Médio. 

▪ Não será permitido o uso de chinelos, sapatos de “salto alto”, sandálias e botas. 
▪ Os uniformes deverão ser marcados com o nome do aluno, para evitar perdas ou extravios, pelos quais a                  

Escola não se responsabiliza. 
▪ A entrada do aluno sem um dos itens do uniforme dependerá de autorização do(a) Coordenador(a) do                

ano, a ser solicitada por escrito, pelos responsáveis, na agenda. 
▪ Os uniformes da ESTA não podem ser adulterados 
▪ ENDEREÇOS PARA AQUISIÇÃO DO UNIFORME OFICIAL 

BRU-DAN: Rua Conde de Linhares, 1071 – Lj. 14 – Cidade Jardim  Tel: 3296-1288 
ÊNFASE: Av. Contorno, 5501  Tel: 3281-3065 
 

Início das aulas de 2020: 03 de fevereiro (segunda-feira) 
 

Horário: 13h30min às 18h 

 

  


