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Lista de 
Material Escolar
ANO LETIVO 2019

Congregação de Santa CruzColégio Notre Dame de Campinas 
  Congregação de Santa Cruz 

 
5º ano EFI- Lista de Material Escolar - Ano Letivo 2019 

-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Português  
-2 cadernos universitários, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Matemática  
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para História 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para  Geografia 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Ciências 
-1 monobloco com 4 furos, com margem e sem desenhos – 50 folhas 
-10 folhas de papel vegetal (tamanho A4) 
-1 borracha  
-2 lápis grafite nº 2, ou lapiseira 0,7 ou 0,9  
-1 tesoura com ponta arredondada e nome gravado (sugestões: Mundial ou Maped) 
-1 apontador com depósito  
-1 régua de plástico transparente ,15 cm  
-1 transferidor de 180º 
-1 tubo de cola líquida escolar 90g  
-1 tubo de cola em bastão, 40g 
-1 estojo de canetas hidrocor ,12 cores  (sugestão: Faber Castell) 
-1 caixa de lápis de cor - 12 unidades  
-1 caneta esferográfica de cada cor: azul, vermelha e preta 
-2 canetas grifa-texto (amarela e verde).  
-1 estojo único que organize o lápis grafite, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, caneta hidrocor...  
-1 pen drive (mínimo 2 GB) para as aulas de Tecnologia Educacional 
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 50 plásticos – verde – para produção de texto*  
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – amarelo – para avaliações* 
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – transparente – para atividades diversas* 
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – azul – para aulas de Orientação Educacional* 
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – cinza – para Ensino Religioso*  
-1 gibi novo 
-1 caixa de lenço de papel 
 
Observações:  *utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado. Há vários itens adquiridos no ano 
anterior. Os alunos poderão reutilizá-los. 

ARTES –  Materiais para uso coletivo 

-1   tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex** – camurça - nº 525 ou Decorfix** Fosca 60 ml nº 423 
-1   tela painel 30x30cm x 3cm – Chassis duplo     
-1   caneta com tinta permanente com ponta média 2.0 mm – Preta  
-1   metro de fita de tecido estampada – qualquer estampa e espessura 
-1   tubo de cola branca líquida–110g 
-1   batedor de espuma – Condor* – nº 06  
-1   pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 20 
-1  pincel achatado artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 24 
-1  folha de EVA BRILHO nas  cores prata  e dourada                                      
 
Observação importante:   
* somente essa marca é comercializada 
** somente essas marcas oferecem o produto à base de água 
- Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá ser identificada e cada material  
dentro dela, com  nome completo e série do aluno. 
- caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura específica para 
canhotos, com identificação de nome completo e série do aluno. 
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Colégio Notre Dame de Campinas 
  Congregação de Santa Cruz 

 
5º ano EFI- Lista de Material Escolar - Ano Letivo 2019 

-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Português  
-2 cadernos universitários, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Matemática  
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para História 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para  Geografia 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Ciências 
-1 monobloco com 4 furos, com margem e sem desenhos – 50 folhas 
-10 folhas de papel vegetal (tamanho A4) 
-1 borracha  
-2 lápis grafite nº 2, ou lapiseira 0,7 ou 0,9  
-1 tesoura com ponta arredondada e nome gravado (sugestões: Mundial ou Maped) 
-1 apontador com depósito  
-1 régua de plástico transparente ,15 cm  
-1 transferidor de 180º 
-1 tubo de cola líquida escolar 90g  
-1 tubo de cola em bastão, 40g 
-1 estojo de canetas hidrocor ,12 cores  (sugestão: Faber Castell) 
-1 caixa de lápis de cor - 12 unidades  
-1 caneta esferográfica de cada cor: azul, vermelha e preta 
-2 canetas grifa-texto (amarela e verde).  
-1 estojo único que organize o lápis grafite, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, caneta hidrocor...  
-1 pen drive (mínimo 2 GB) para as aulas de Tecnologia Educacional 
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 50 plásticos – verde – para produção de texto*  
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – amarelo – para avaliações* 
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – transparente – para atividades diversas* 
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – azul – para aulas de Orientação Educacional* 
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – cinza – para Ensino Religioso*  
-1 gibi novo 
-1 caixa de lenço de papel 
 
Observações:  *utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado. Há vários itens adquiridos no ano 
anterior. Os alunos poderão reutilizá-los. 

ARTES –  Materiais para uso coletivo 

-1   tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex** – camurça - nº 525 ou Decorfix** Fosca 60 ml nº 423 
-1   tela painel 30x30cm x 3cm – Chassis duplo     
-1   caneta com tinta permanente com ponta média 2.0 mm – Preta  
-1   metro de fita de tecido estampada – qualquer estampa e espessura 
-1   tubo de cola branca líquida–110g 
-1   batedor de espuma – Condor* – nº 06  
-1   pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 20 
-1  pincel achatado artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 24 
-1  folha de EVA BRILHO nas  cores prata  e dourada                                      
 
Observação importante:   
* somente essa marca é comercializada 
** somente essas marcas oferecem o produto à base de água 
- Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá ser identificada e cada material  
dentro dela, com  nome completo e série do aluno. 
- caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura específica para 
canhotos, com identificação de nome completo e série do aluno. 
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MÚSICA  
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 20 plásticos – vermelha – para Música* 
-1 flauta doce soprano – Yamaha Germânica* 
-1 estojo de canetas hidrocor ,12 cores  (sugestão: Faber Castell) 
*utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado 
 

INGLÊS  
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Inglês 
-50cm de fita de cetim cor de laranja (1,0cm de largura) 

 
LIVROS 

 
 

Lín
gu

a 
Po

rt
ug

ue
sa

 

 
Titulo: “Porta Aberta” – 5º ano  

 

Autores:  Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança 
Editora: FTD  
ISBN: 9788532297976 
“Minidicionário da Língua Portuguesa” 
 (Sugerimos o Minidicionário da Língua Portuguesa Houaiss – 
Antônio Houaiss – Editora Moderna, atualizado com a reforma 
ortográfica).  
ATENÇÃO: Não é necessário adquirir a versão com DVD. Os 
alunos poderão utilizar o dicionário da versão anterior. 
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Título:  “Aprender Juntos Matemática” 5º ano – Edição renovada 2018- 
BNCC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autoras:  Roberta Taboada e  Ângela Leite.    
Editora: SM 
ISBN: 9788518799814 
Plataforma Matific 
Matific é um programa de matemática online vencedor de prêmios, 
alinhado ao currículo escolar de seus filhos. Suas atividades de 
matemática divertidas, interativas e educacionais darão aos seus 
filhos o impulso necessário para um resultado excelente na 
escola. Valor: R$43,00 a ser pago mediante  boleto bancário a ser 
emitido pelo colégio. 
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Título: “Ligados.com História” 5º ano 
 

 

Autoras:  Alexandre Alves, Letícia F. de Oliveira, Regina N. Borella 
Editora: Saraiva 
ISBN: 9788502630185 
 

Colégio Notre Dame de Campinas 
  Congregação de Santa Cruz 

 
5º ano EFI- Lista de Material Escolar - Ano Letivo 2019 

-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Português  
-2 cadernos universitários, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Matemática  
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para História 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para  Geografia 
-1 caderno universitário, espiral, capa dura, 96 folhas (sem desenho e sem picote) para Ciências 
-1 monobloco com 4 furos, com margem e sem desenhos – 50 folhas 
-10 folhas de papel vegetal (tamanho A4) 
-1 borracha  
-2 lápis grafite nº 2, ou lapiseira 0,7 ou 0,9  
-1 tesoura com ponta arredondada e nome gravado (sugestões: Mundial ou Maped) 
-1 apontador com depósito  
-1 régua de plástico transparente ,15 cm  
-1 transferidor de 180º 
-1 tubo de cola líquida escolar 90g  
-1 tubo de cola em bastão, 40g 
-1 estojo de canetas hidrocor ,12 cores  (sugestão: Faber Castell) 
-1 caixa de lápis de cor - 12 unidades  
-1 caneta esferográfica de cada cor: azul, vermelha e preta 
-2 canetas grifa-texto (amarela e verde).  
-1 estojo único que organize o lápis grafite, borracha, apontador, tesoura, lápis de cor, caneta hidrocor...  
-1 pen drive (mínimo 2 GB) para as aulas de Tecnologia Educacional 
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 50 plásticos – verde – para produção de texto*  
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – amarelo – para avaliações* 
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – transparente – para atividades diversas* 
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – azul – para aulas de Orientação Educacional* 
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – cinza – para Ensino Religioso*  
-1 gibi novo 
-1 caixa de lenço de papel 
 
Observações:  *utilizar a do ano anterior, se a mesma estiver em bom estado. Há vários itens adquiridos no ano 
anterior. Os alunos poderão reutilizá-los. 

ARTES –  Materiais para uso coletivo 

-1   tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60 ml – Acrilex** – camurça - nº 525 ou Decorfix** Fosca 60 ml nº 423 
-1   tela painel 30x30cm x 3cm – Chassis duplo     
-1   caneta com tinta permanente com ponta média 2.0 mm – Preta  
-1   metro de fita de tecido estampada – qualquer estampa e espessura 
-1   tubo de cola branca líquida–110g 
-1   batedor de espuma – Condor* – nº 06  
-1   pincel redondo artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 20 
-1  pincel achatado artístico Condor Ref. 457 – série amarela – nº 24 
-1  folha de EVA BRILHO nas  cores prata  e dourada                                      
 
Observação importante:   
* somente essa marca é comercializada 
** somente essas marcas oferecem o produto à base de água 
- Os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá ser identificada e cada material  
dentro dela, com  nome completo e série do aluno. 
- caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura específica para 
canhotos, com identificação de nome completo e série do aluno. 
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Título: “Ligados.com História” 5º ano 
 

 

Autoras:  Alexandre Alves, Letícia F. de Oliveira, Regina N. Borella 
Editora: Saraiva 
ISBN: 9788502630185 
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Título: “Faça Geografia” Partes 1 e 2 
 

 

Autora: Silas Junqueira 
Editora: FTD 
ISBN: 7898592135285 
 
Título: Atlas Geográfico 

Autoras: Gisele Girardi e Jussara Vaz Ros 
Editora: FTD 
ISBN: 9788596002318 
Observação: poderá ser utilizada a versão anterior do Atlas. Os 
alunos já a adquiriram no 4º ano. 

In
gl

ês
  

 
Titulo: “Explore Our World 4” - Student Book 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Author: Joan Crandall 
Editora: National Geographic Learnirng 
ISBN :   9781305077683 

Titulo: “Explore Our World 4” - Workbook + Audio CD 
Author:  Joan Crandall 
Editora:  National Geographic Learnirng 
ISBN :  9781305089877 

Titulo: “Explore Our World 4” -  Grammar Workbook 
Author:  Joan Crandall 
Editora:  National Geographic Learnirng 
ISBN :  9781337292962 
Titulo: Dicionário Oxford Escolar – Para estudantes brasileiros 
de Inglês- Sem CD-Rom 
Editora:  Oxford 
Obras literárias 1º e 2º semestres: 
Titulo: The Mirror - a folktale from Korea. 
Author: Nick Harris – National Geographic 
ISBN :9781133730613 
 
Titulo: Tender Flower and the Medicine - a native american 
folktale 
Author:  Adam Coleman – National Geographic learning 
ISBN :  9781133730644 
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Título: “Crescer com Alegria e Fé- 5” 2ª edição- 2018 
 

Autoras:  Ednilce Duran e Glair Arruda    
Editora: FTD 
ISBN: 7898652404863 
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Título: “Porta Aberta”- 5º ano  

 

Autora:  Ângela Gill e Sueli Fanizzi 
Editora: FTD 
ISBN: 9788532298539 
 
 
 

Ensino 
Fundamental I
5º Ano

Programa Semente - Educação Socioemocional
É um programa de formação humana, ministrado pela Orientação Educacional e Professor de Ensino 
Religioso na grade regular. Este material será adquirido diretamente do fornecedor que fará plantão na 
escola no início do ano letivo. Valor de R$180,00, dividido em até 6 vezes no cartão.
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Editora: FTD 
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