
 

  Lista de Material 5º ANO EF I - 2021 
 

Área do conhecimento Material necessário 
Língua Portuguesa 
 
Observação: Se possível 
reutilizar os cadernos  do ano 
2020 
 

01 caderno brochura grande capa dura 96 fls para atividades (Sugestão de 
capa na cor azul) 

01 mini dicionário da Língua Portuguesa (nova ortografia, sugestão Michaelis ou 

Aurélio) 

01 livro de literatura infanto-juvenil, nível de 5º Ano 
01 caderno de caligrafia pequeno (Sugestão encapar na cor azul) 

Língua Inglesa 01 caderno brochura pequeno capa dura 48 fls para Inglês (Sugestão de capa na 
cor azul) 

01 dicionário de inglês ilustrado (sugestão Hill,Terrence EdwardAndrade,Telma 

Guimarães Castro  ou  da Oxford Children's Picture Dictionary - 2 Ed.) 

Atividades Diárias 
 
 

01 atlas geográfico escolar 
01 caderno brochura grande capa dura 96 fls para tarefa (Sugestão de capa na 
cor azul) 

01 pasta preta (arquivo) com 120 plásticos 
01 pasta brasil 
01 pasta com grampo (produção textual) 

Artes 01 caderno de desenho grande capa dura (sugestão encapar na cor azul) 

01 estojo de caneta hidrocor 12 cores 
01 cx giz de cera 12 ou 15 cores (fino) 
02 metros de papel contact transparente 
01tela para pintura 20 x 30 cm 
01 pincel grande chato nº 6 ou 10 
 

Matemática 01 caderno grande  quadriculado 1cm x 1cm (cuidar com a metragem) (sugestão 

encapar na cor azul) 
01 cubo mágico 
01 calculadora  
01 esquadro 
01 ábaco vertical (aberto) 

Para utilização em todas as 
áreas  

 

01 apontador com depósito  
01 penal / estojo com zíper 
01 régua de 30cm (resistente) 
01 tesoura sem ponta com nome do aluno gravado (Mundial ou 
Tramontina). 
02 borrachas 
01 corretivo 
01 tubo de cola Tenaz ou Faber Castell 110g 
05 lápis de escrever preto nº 2 – Faber Castell 
01 caneta marca texto 
01 cx lápis de cor grande (12 ou 24 cores) 
02 canetas esferográficas azul 
01 caneta colorida 

Material de cuidados de 
higiene pessoal 

01 lancheira térmica para seus lanches no período curricular 
01 nécessaire + escova de dentes com capa + escova ou pente de cabelos 
(deverá estar todos os dias na mochila) 

01 garrafinha de água para uso diário com tampa protetora do bico (com 
nome) 



 

 

 

Observações: 
➔ Se o material estiver em bom estado, pode ser reutilizado do ano anterior.  

➔ Todo material individual deverá ser identificado, com nome do aluno e turma. 
➔ As marcas citadas são apenas sugestões e preferências. 

➔ Diariamente na mochila deve constar lápis de escrever, borracha, lápis de cor, cola e tesoura. 
➔ Providenciar todo o material para o seu 1º dia de aula. 

 

Livros Didáticos: deverão ser retirados no dia 01 de fevereiro no colégio. 
 
❖ Apostilas do Sistema de Ensino Anglo 
❖ Líder em Mim  
❖ Material Wizard  

 
Início das aulas: 
❖ Dia: 04 de fevereiro de 2021 (quinta-feira).  

 
Reunião com os pais e/ou Responsáveis:  

❖ A data e horário deste momento serão divulgados oportunamente. 

❖  Sobre a modalidade das aulas (presencial, remota ou híbrida), assim como a data da reunião de 

pais e/ou responsáveis enviaremos maiores informações via UNIMESTE 

 

Horário das aulas (1º a 6º ano ): 
❖ Matutino: 7h30min às 11h45minmin (segunda a sexta-feira)  
❖ Vespertino: 13h15min às 17h30min (segunda a sexta-feira) 

 
Agenda virtual Unimestre (APP Unimestre): 
❖ Este é o meio de comunicação oficial do Colégio Excelsior. Portanto fiquem atentos aos envios               

de recados pelo APP Unimestre. Caso se tenha dúvidas quanto a instalação e acesso (login e                
senha), favor entrar em contato com a secretaria escolar.  

 
 
 
 
 

 

01 repelente para insetos OFF Spray 
01 protetor solar FPS 30 
01 frasco pequeno de álcool em gel 70% de uso individual 
06 máscaras ( identificadas com nome e embalagem para máscaras limpas e sujas 
identificadas) 

 
Material de contraturno 

Turma: CTT - EF - 5 VESP 
01 Caderno brochura grande 48 folhas para atividades de reforço escolar           
(na cor azul) 

02 Gibis 



 

SUGESTÕES DE LITERATURAS 5º ANO 2021 - EF 
Lista com sugestões de livros de literatura infanto-juvenil. Estes poderão ser adquiridos em livrarias do 

gênero. 

 

– Serafina sem rotina. Cristina Porto. São Paulo: Ática, 1998. 

 – Poesia a gente inventa. Fernando Paixão. São Paulo: Ática, 2006. 

 – Poemas avoados. Leo Cunha. São Paulo: Saraiva. 2004. 

 – A princesa que tudo sabia... Menos uma coisa. Rosane Pamplona. São Paulo: Brinque-book, 

2001.  

– Pequenos contos para sonhar. Mário Urbanet. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2012.  

– Histórias e versos das estações do ano. Eduardo Brandão (trad.). São Paulo: Companhia das 

Letrinhas, 2011.  

– A felicidade e a infelicidade. Brigitte Labbé e Michel Puech. São Paulo: Ática, 2014.  

– Os pequenos e os grandes. Brigitte Labbé e Michel Puech. São Paulo: Ática, 2014. 

– No lápis da vida não tem borracha. Nilson Moulin e Rubens Matuck. São Paulo: Callis, 2001.  

– Os bichos que tive. Sylvia Orthof. Rio de Janeiro: Salamandra, 2004.  

– Poemas para enrolar a língua. Almir Correa. São Paulo, Nova Alexandria, 2005. 

 – Classificados Poéticos. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2004.  

– Coleção Menino Maluquinho. Ziraldo Alves Pinto.  

– Um homem no sótão. Ricardo Azevedo. São Paulo: Ática, 2004.  

– A história sem fim. Michael Ende. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2005. 

– Histórias da Pré-História. Alberto Moravia. São Paulo: Editora 34, 2003. 

 – Histórias indígenas dos tempos antigos. Pedro Cesarino. São Paulo: Claro Enigma, 2015. 

 – Histórias para acordar. Dilea Frate. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2012.  

– Fábulas tortas. Dilea Frate. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2007. 

 – Fábulas de Esopo. Jean de La Fontaine. São Paulo: Ática, 2014.  

– Lampião e Maria Bonita - o rei e a rainha do cangaço. Liliana Iacocca. São Paulo: Ática, 2014.  



 

– O homem frondoso e outras histórias da África. Claude Blum (org.) São Paulo: Companhia 

das Letrinhas, 2011.  

– O Guarani. Ruth Rocha. São Paulo: Salamandra,2012.  

- O jogo da parlenda. Heloísa Prieto. São Paulo: Companhia das Letrinhas.  

– De cabeça pra baixo. Ricardo da Cunha Lima. São Paulo: Companhia das Letrinhas, 2000.  

– Trocando uma ideia. O Pinguim e o Urso polar. Geert de Kockere. São Paulo: Brinque- Book, 

2007.  

– Uma Girafa e tanto. Shel Silvertein. São Paulo: Cosac Naify, 2003.  

– Você tem muito o que aprender, Charlie Brown. Charles M. Schulz. São Paulo: Conrad. 

Editora do Brasil, 2004.  

– A incrível fuga da cebola. Sara Fanelli. São Paulo: Ática, 2014. 

 – Nós falamos com as mãos. Franz-Joseph Huainigg. São Paulo: Ática, 2014.  

– Pinóquio. Carlo Collodi. São Paulo: Ática, 2014. – Me deixem em paz. Jacqueline Wilson. São 

Paulo: Ática, 2014.  

– Clarice Bean tem um problema. Laurence Child. São Paulo: Ática, 2014. 

 – O corcunda de Notre Dame. Victor Hugo. São Paulo: Ática, 2014.  

– O trabalho e o dinheiro. Brigitte Labbé e Michel Puech. São Paulo: Ática, 2014.  

– Barriga de minhoca, marinheiros de Cabral. Atilio Bari. São Paulo: Ática, 2014. 

 

 


