
 

 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
ENSINO FUNDAMENTAL I - 5º ANO 

 
MATERIAIS DE USO COLETIVO - ENTREGA EM 18/01/2022 

 

 Estes materiais não precisam estar identificados com o nome do aluno; 
 As folhas de papel deverão estar abertas ou levemente enroladas. 

100 folhas de papel Sulfite A4 
100 folhas de papel sulfite 40 A4 
02 folhas de papel Color Set (1 na cor 
vermelho e 1 na cor rosa) 
01 folha de cartolina (branca) 
02 folhas de EVA (1 na cor vermelho e 1 na 
cor rosa) 
0 1 rolo de papel crepon (marrom) 
02 folhas de papel pardo  
01 folha de papel laminado (dourado) 

01 rolo de fita dupla face  

02 folhas de lixa 120 fina  
01 bloco de papel Lummi Paper A4 
01 folha de papel de seda (amarelo) 
01 pote de tinta acrílica para artesanato 
250 ml (vermelha) 
20 plásticos de arquivo com 4 furos (tamanho 
A4 - grosso) 
01 pote de massa de modelar 150gr             
(qualquer cor) 
01 pacote de bexiga nº 8 (colorido) 

01 pacote de glitter (pequeno) 
01 pacote de lantejoula (pequeno) 
01 metro de papel autoadesivo transparente 
(Contact ou outro) 
01 rolinho pequeno de pintura 
01 gibi 
01 revistinha passatempo (adequada à idade) 
01 tela para pintura 20x30 

01 rolo de fita de cetim - qualquer cor  
(espessura 2 cm) 

Livro “O MENINO DO DEDO VERDE” (Maurice Druon) - Editora José Olympio  

 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL - ENTREGA EM 18/01/2022 
 

 Estes materiais precisam estar identificados com o nome do aluno: 
03 cadernos espiral 96 folhas - capa livre  
01 caderno para Inglês 48 folhas - capa livre (pode ser o utilizado no ano anterior - 4º ano)  
01 pasta com presilhas com 20 plásticos (incolor - pode ser utilizada a pasta do ano anterior - 4º ano) 

01 camiseta (pode ser usada) para utilização quando houver tinta nas aulas de Arte 
Livros didáticos Coleção NAUTAS + livros de Inglês Coleção I WONDER (Aguardar informações sobre a retirada dos livros) 
Livro paradidático “PETER PAN” (Go on Readers) (Aguardar informações sobre a retirada do livro) 

 
 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL - ESTAR NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA 

 
 

TODO MATERIAL SOLICITADO ESTÁ DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 
SUGERIMOS QUE REUTILIZEM OS MATERIAIS DO ANO ANTERIOR QUE PUDEREM SER REUTILIZADOS. 

 
 

OBS.: materiais ou valores que forem necessários durante o ano para atividades regulares ou específicas (inclusive àqueles referentes a 
datas comemorativas, como dia das mães e dos pais) serão solicitados posteriormente.   
 
 
 

 Estes materiais precisam estar identificados com o nome do aluno: 
01 caixa de lápis de cor (24 cores) 
03 canetas esferográficas (somente, azul, vermelha, rosa ou verde, sem ser gel) 
01 borracha 
01 apontador com depósito 
04 lápis pretos nº 2 ou 01 lapiseira 6B 
02 canetas grifa texto (cores diferentes) 
01 tubo de cola líquida  
01 tubo de cola bastão 
01 régua transparente de 30 cm 
01 estojo 
01 calculadora simples com pilha 
01 tesoura com base para 3 dedos com ponta arredondada  
01 pasta plástica com elástico (para tarefa de casa) 
01 agenda simples (apenas para anotações de tarefa de casa - pode ter 2 dias por página) 



 
 
 
 

LIVROS - 5º ANO  
 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Livro “DOCE ENCONTRO E FANTASIA” (Silvia Delazari) - Editora Adonis 

Livro “O MENINO DO DEDO VERDE” (Maurice Druon) - Editora José Olympio  

Livro “O MISTÉRIO DO 5 ESTRELAS” (Marcos Rey) - Global Editora 

 

COMPRA DOS LIVROS DA EDITORA EDEBÊ 
(DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS) 

 
A compra deverá ser realizada por meio da loja virtual EDEBÊ Brasil. No caso de dúvidas ou dificuldades no processo de 
compra, a editora disponibiliza os seguintes canais de comunicação: e-mail - sac@edebe.com.br e fone - 0800-723-1453. 
 

Para comprar acesse: loja.edebe.com.br 

1º - Clique em Material Didático. 

2º - Selecione Ensino Fundamental. 

3º - Clique em 5º Ano. 

4º - Escolha seu Kit: 5º Ano EF - Coleção Nautas - Kit Básico, que contempla os seguintes livros: Ciências, Ensino 
Religioso, Geografia, História, Língua Portuguesa, Matemática, Ampliando Rotas e Robótica. Clique no botão 
Comprar/Adicionar ao Carrinho, depois escolha Continuar Comprando. 

5º - Escolha o Livro de Inglês, repetindo os passos do 1º ao 3º: Pack Inglês - I Wonder 5º Ano EF, que contempla os 
seguintes livros: Student Book, Activity Book e Project Book. Clique no botão Comprar/Adicionar ao Carrinho, depois 
escolha Continuar Comprando. 

6º - Para o livro paradidático Go On Readers - Peter Pan, repita os passos do 1º ao 3º, encontre o livro e clique no botão 
Comprar/Adicionar ao Carrinho. 

7º - ATENÇÃO! Confira os itens e o valor total do carrinho. 

Kit Básico (Coleção Nautas) + Pack Inglês (I Wonder): R$ 919,00 

Livro paradidático Peter Pan: R$ 40,00 

8º - Informe Estado (SP) e a Escola (Instituto Salesiano Dom Bosco - Americana) e clique em Finalizar Compra. A loja Edebê 
não cobra frete, pois todo o material impresso adquirido será enviado e retirado na própria escola. A data da entrega destes 
materiais será divulgada em breve. 

9º - Indicar as informações pessoais do comprador. Se já comprou antes, fazer login. Para a primeira compra, será 
necessário cadastrar-se. O endereço é uma formalização de cadastro, pois como já dissemos, todo o material impresso 
adquirido será enviado e retirado na própria escola. 

10º - Conferir o resumo do pedido e seu valor total. 

11º - Definir a forma de pagamento. Opções: No cartão em até 10 vezes sem juros (possibilidade de dois cartões de crédito 
diferentes). No boleto ou PIX terá 5% de desconto no valor total da compra. 

Para encerrar, clique em Li e concordo com o(s) termos e condições do site, depois em Finalizar Compra. 
 
 

DATAS IMPORTANTES - 5º ANO  
 

ENTREGA DE MATERIAIS - 5º anos:    18/01/2022 - sexta-feira das 9h às 12h. 
REUNIÃO DE PAIS:     24/01/2022 - segunda-feira 
ACOLHIDA DOS ALUNOS(AS) NOVOS:  25/01/2022 - terça-feira 
INÍCIO DAS AULAS:     26/01/2022 - quarta-feira 

 

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

