
ESCOLA MUNDO FELIZ 
R. Marechal Hermes, 895 – Gutierrez – Tel.: 3337-6301 

LISTA DE MATERIAL PARA O ANO LETIVO 2021 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

O Material Escolar individual, relacionado abaixo, NÃO é vendido na escola e deverá ser entregue à professora na volta às aulas 
presenciais. Todo o material deve ser marcado com o NOME COMPLETO do aluno. Os itens assinalados com  deverão ser 

comprados para uso em casa também. 

 
MATERIAL INDIVIDUAL 
 

 01 estojo completo para ficar na mochila com 3 lápis de 

escrever e 12 lápis de cor, 01 borracha branca macia. (Repor 
sempre que necessário). Não é permitido o uso de lapiseira.  

 01 tesoura de aço, sem ponta e com nome gravado  

 01 transferidor 

 01 caneta ponta porosa preta 

 01 tubo médio de cola branca 

 01 régua 30 cm 

 01 jogo de canetas hidrocor, escrita grossa, com 12 cores 

01 Minidicionário da Língua Portuguesa  
08 cadernos tipo “brochurão” – 80 fls – pautado (capa 
cartonada) (Matemática, Língua Portuguesa, Ciências, 
História, Geografia e língua estrangeira). PROIBIDO O USO DE 

CADERNOS DE CAPA DURA E DE CADERNOS COM ESPIRAL. 
Colocar nome legível na capa. 
01 pasta plástica fina, transparente. (Com elástico para 
arquivo de para casa e outras atividades) 
01 pasta com 20 plásticos para produções de texto 
10 plásticos grossos tamanho A4 sem furo 
30 folhas de papel almaço 
01 camiseta de malha, usada, para aula de Artes  
01 garrafa para colocar água /com nome gravado /Uso diário. 
(Higienizá-la diariamente em casa e mantê-la na mochila). 
01 Agenda/Guia do estudante de uso diário e obrigatório.  
(Poderá ser usada a agenda de 2020 ou adquirir na escola) 

 
LIVROS DIDÁTICOS 
 
O livro de Português, Projeto Compartilha, deverá ser comprado pelo site e entregue na escola. 
Os demais livros da editora Moderna poderão ser comprados pelo site www.modernacompartilha.com.br e entregues na escola 
ou comprados em livrarias. Consultar no site as condições de pagamento. 
 

 PORTUGUÊS: Projeto Compartilha 2019 – 1ª edição - Editora Moderna (kit com livro didático do aluno e dois cadernos 
“Portfólio do estudante”, dois livros de literatura) – Será entregue na escola. 

 MATEMÁTICA: Coleção Projeto Ápis / Luiz Roberto Dante - Editora Ática – 5° ano – 4ª edição 2020 

 CIÊNCIAS: Projeto Buriti - Buriti Plus/ Ciências – 5º ano – Editora Moderna, 2018 – 1ª ed.  

 HISTÓRIA: Projeto Akipalô História – 5º ano - Editora do Brasil – 1ª ed. 2019 

 GEOGRAFIA: Projeto Buriti – Buriti Plus – 5º ano - Editora Moderna, 2018 - 1ª ed. 

 INGLÊS: Super Seek and Find- Lucy Crichton e outros - Vol. 5 - Ed: Macmillan 

 ESPANHOL: Marcha Criança – Mirtha Bustos e Tânia Gaspar – Ed. Scipione – 3ª ed. 2020 - 5º ano 
 

 
LITERATURA 
 
Livro para trabalho coletivo de literatura um livro por etapa: 

 1ª e 2ª etapas: usaremos os livros incluídos na compra do Projeto Compartilha Português: A outra história de Pedro e o 
lobo e Amarílis; 

 3ª etapa: Livro adquirido em 2020 - Diário de Pilar na Amazônia - Autora Flávia Lins e Silva. 
 
MATERIAL DE ARTES 
 

Essa lista de material de artes deverá ser adquirida apenas pelas crianças novatas ou pelas veteranas que buscaram os materiais 
na escola no ano de 2020. Para aquelas que deixaram os itens na escola, estarão isentas da compra. 

 
01 trincha 
03 vidros de guache de 250g (cores variadas) 
01 pacote de 100 folhas de papel reciclado (folha grossa) 
50 folhas de Color Set colorido- Tamanho A4 
02 unidades de tinta plástica PVA- 100 ml (branco- preto) 
01 rolo de fita adesiva de espuma 
03 folhas de papel crepom (vermelho, azul, amarelo) 
01 rolo de fita crepe 

01 caixa de giz pastel 
01 caixa de giz de cera (gizão 12 unidades) 
02 folhas de color set (preto) 
02 folhas de papel celofane (cores variadas) 
05 lâminas de retroprojetor 
02 vidros de anilina (cores variadas) 
½ kg de cola PVA extra 
01 caixa de tinta neon 

 
 

 
 

 
  
  
  
  
  
 


