
 

 

2021 

5º ano – Ensino Fundamental 1 

 
ORIENTAÇÕES GERAIS  

 

 26/01/2021 - Início das aulas para alunos novos, às 7h30 (período da manhã) e 13h20 (período da tarde); 

 27/01/2021 - Início das aulas para todos os alunos, às 7h30 (período da manhã) e 13h20 (período da tarde); 

 O uso do uniforme é obrigatório desde o 1º dia de aula. 

 Todos os materiais e uniformes deverão ser identificados. 

 É proibido o uso de estiletes e corretivo líquido. 

 Horário das aulas: 7h30 às 12h05 (manhã) 

                                 13h20 às 17h55 (tarde). 
 

 
       LISTA DE MATERIAIS 

 

  
LIVROS DIDÁTICOS 

 
EDEBÊ 

COLEÇÃO NAUTAS EF 5 ANO ALUNO (Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino Religioso, 

Robótica, Ampliando Rotas) 

Observações:  

1) Devem ser adquiridos pelo site www.loja.edebe.com.br 

2) As datas para compra do material e para a retirada do mesmo na escola serão divulgadas em comunicado específico. 

 

OUTRAS EDITORAS 

1 minidicionário de Língua Portuguesa 

 
GUESS WHAT 4 PUPIL´S BOOK   -  ISBN: 9781107545359 

Autores: Susannah Reed, with Kay Bentley  

GUESS WHAT 4 ACTIVITY BOOK WITH ONLINE RESOURCES -  ISBN: 9781107545380 

Autor: Lynne Marie Robertson 

Edição Britânica,  

Editora: Cambridge University Press 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 
EDEBÊ (devem ser adquiridos pelo site www.loja.edebe.com.br) 

Títulos: 1- Os Caminhos de um Rio–uma história indígena – ISBN 978-85-5536-188-3;  

             2- Léo em uma viagem surreal – ISBN – 978-85-5536-187-6 

Editora: Edebê (Coleção Imaginação e Arte – para o 5º ano) 

1) Devem ser adquiridos pelo site www.loja.edebe.com.br; 

2) As datas para compra do material e para a retirada do mesmo na escola serão divulgadas em comunicado específico. 

 
1º trimestre: 

Título: Ludi na Chegada e no Bota-fora da Família Real 

Autor:  Luciana Sandroni 

Editora: Manati  

ISBN: 978-85-86218-50-7 

 
2º trimestre: 

Título: O Mistério do 5 Estrelas 

Autor: Marcos Rey 

Editora: Global 

ISBN: 978-85-260-0998-1 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.loja.edebe.com.br/


 

 

 

 

 

3º trimestre: 

Título: A ROCK CONCERT FOR INDIA  

Autor: Patricia Chapin  

Editora Cambridge - Readers for teens 

ISBN: 9780521737326 

 

 

MATERIAL DE PAPELARIA/ARTE  

 

5 cadernos (espirais, grandes, 100 folhas, sem picote) - não será permitido o uso de fichário, nem de um só caderno para 

várias matérias 

1 pasta plástica transparente, com elástico, espessura fina 

1 pastas catálogo (preta) com 30 envelopes plásticos (para portfólio individual) 

1 apontador com depósito 

1 borracha 

1 caixa de lápis de cor longo com 12 cores 

3 canetas esferográficas, sendo 2 azuis e 1 verde 

1 caixa de hidrocor longo 

2 lápis pretos nº 2 

1 régua de 30 cm transparente 

1 tesoura sem ponta, com nome gravado 

2 canetas marca-texto (qualquer cor) 

1 compasso 

2 tubos de cola bastão - 40 gramas 

2 tubos de cola líquida branca – 110 gramas 

200 folhas de sulfite A4 – branco, para portfólio individual 

1 pacote de folhas monobloco 

1 pen drive de 8 Gb 

 

ARTE: 

1 aquarela em pastilha 

100 folhas de papel - sulfite 40, A4 e na cor branca 

1 folha de EVA com glitter (manhã preto / tarde roxo) 

1 pincel nº 10 (chato) 

1 caixa de massinha soft 

1 caixa de tinta acrílica fosca 15 ml (com 6 unidades) 

1 caixa de cola glitter (com 6 unidades) 

1 pacote de pano multiuso  

1 revista usada para recorte de gravuras (adequada para faixa etária) 

 

Agenda Escolar Salesiana (fornecida pelo Liceu) 

 

 No primeiro dia de aula, o aluno deverá trazer o estojo e um caderno.  

 Aguardar a orientação da professora sobre a data da entrega dos demais materiais. 

 

 

UNIFORME ESCOLAR 

 
Uso regular: 

 Camiseta branca  

 Bermuda azul na altura do joelho  

 Calça azul  

 

 



 

 

 

 

 

 Agasalho azul / jaquetão azul  

 Calça legging azul 

 Calçado: tênis (obrigatório) 

 Não será permitido o uso de baby-look 

 

Obs.: 

1) Todas as peças devem ter a logomarca do Liceu; 

2) O aluno deverá vir uniformizado desde o primeiro dia de aula; 

3) Colocar nome e sobrenome do aluno nos agasalhos. 

 

LOCAIS AUTORIZADOS PARA VENDAS  

 

Uso do regular 

        ●    Armazém Campinas – Av. Dr. Ângelo Simões, 174 – Ponte Preta. Tel.: 3252-1962  

              E-mail: armazem@armazemcampinas.com.br   

 

        ●    Uniformes & Cia – Rua Cristóvão Colombo, 386 – Guanabara. Tel.: 3232-7075  

              E-mail: jose_suzigan@uol.com.br 

 

        ●    Rajik – Rua Baronesa Geraldo de Resende, 319 – Jd. Nossa Senhora Auxiliadora Tel.: 2121-5358 e 2121-5359 

              E-mail: rajikcampinas@yahoo.com.br 
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