
 
MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO 

 

 
5º ano EF 

Disciplina Impresso 
Português 102,63 
Matemática 94,04 
Ciências 89,77 
História 90,06 
Geografia 89,77 
Ensino Religioso 77,69 
ROBÓTICA 59,38 
REVISTA DA FAMÍLIA 51,90 
AMPLIANDO ROTAS 60,90 
Leo em uma viagem 
surreal 30,00 
Caminhos de um rio –
Uma história indígena  30,00 
TOTAL 776,13 

 
COLEÇÃO NAUTAS – RSE – EDEBÊ - 5º ANO EF  
• A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ Brasil, no endereço: 
http//loja.edebe.com.br 
• O pré-requisito para a compra dos livros da Rede Salesianas de Escolas: 
• O aluno deverá estar matriculado. 
 
 
Forma de Pagamento: 
• Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard) - Até o dia 12/01/2020 
Após essa data pagamento em até 5x no cartão 
• Boleto à vista com 5% de desconto.  
 
 
Livros: 
 
• 01 minidicionário de Língua Portuguesa (sugestão: Editora Melhoramentos) 
• Inglês: Shine On 5 – Student Book & Extra Pratice – Oxford 
 
Obs: Os livros acima são vendidos separadamente. Portanto, devem ser adquiridos em livrarias. 
 



 
 

Lista de Material 2020 
5º ano – Ensino Fundamental I 

Materiais para uso escolar: 
 
•  01 apontador com depósito 
•  01 bloco de papel Canson branco 
•  02 borrachas macias 
•  05 cadernos universitários brochura (capa dura) – 100 folhas 
•  01 caixa de lápis de cor grande (sugestão: Faber-Castell) 
•  01 caneta esferográfica (verde, preta, laranja, azul claro ou pink) 
•  02 canetas esferográficas azuis 
•  02 canetas marca-texto amarelas 
•  01 compasso 
•  01 calculadora simples 
•  01 fita métrica 
•  02  lápis pretos nº 2 (sugestão: Faber-Castell) ou lapiseira 0,5mm com grafite 2B 
•  01 monobloco para fichário 
•  02 pacotes de 100 fls de papel sulfiteA4 
•  01 pasta plástica fina com elástico (cor livre) 
•  01 régua acrílica 30 cm (sugestão: Desetec) 
•  01 tesoura escolar sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial ou Tramontina) 
•  01transferidor 
•  02 tubos de cola bastão – 40g (sugestão: Pritt) 
•  01 tubo de cola líquida branca – (sugestão: Tenaz)500gr 
 
 
 
Observações importantes: 
 
1. Todo material, inclusive, lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor e giz de cera deverão estar 

identificados com o nome completo da criança e a turma. 
2. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas, 

estojos sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc. 
3. Caso sejam necessários outros materiais solicitaremos ao longo do ano. 

Os materiais de uso diário (lápis, borracha, caneta) devem ser repostos pela família quando 
necessário. 

4. Os materiais devem ser identificados e entregues na Secretaria entre 20/01/2020 e 24/01/2020, 
das 8hs às 17hs. 

5. Início das aulas dia 27/01/2020.  
 

 
 


