
 

5º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL  

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2023 

 

Prezados/as Pais, Mães e Responsáveis, 

 

Seguem orientações importantes para a aquisição dos materiais que serão usados em 2023: 

 

• Sugerimos que os livros e todos os outros materiais sejam adquiridos no início do ano letivo; 

• Lembramos que os livros devem ser comprados de acordo com o ISBN, identificação que garantirá a 

escolha da edição correta; 

• A compra dos livros digitais deve ser realizada por meio dos links indicados na lista; 

• Pedimos que, antes da compra, confiram os links e as senhas de acesso que garantem desconto nas 

compras realizadas nos sites das editoras e distribuidoras parceiras; 

• Pedimos que todos os livros trazidos para a escola estejam etiquetados com nome completo e 

ano/série do/a estudante; 

• Por fim, solicitamos que todos os demais materiais escolares, inclusive o uniforme, também sejam 

identificados com nome completo e ano/série do/a estudante. 

 

 

Em caso de dúvidas, entrem em contato com Liliane Barbosa pelos seguintes canais: 

 

Telefone: (11) 3138-9724; 

E-mail: liliane.barbosa@saoluis.org 

  

mailto:liliane.barbosa@saoluis.org
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Faça! Língua Portuguesa – 5º ano – 1ª edição 

Autoras: Angélica Prado e Cristina Hulle 

Editora: FTD, 2020 

ISBN: 7898683436109 

MATEMÁTICA 

 

Faça! Matemática – 5º ano – 2ª edição 

Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim 

Editora: FTD, 2020 

ISBN: 7898683436208 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

Crônicas de São Paulo: um olhar indígena 

Autor: Daniel Munduruku 

Editora: Callis, 2013 

ISBN: 9788574163666 

 

Óculos de cor: ver e não enxergar 

Autora: Lilia Moritz Schwarcz 

Editora: Companhia das Letrinhas (Companhia das Letras), 2022 

ISBN: 9788574069562 

 

 

Carta à prefeita 

Autor: Fernando Carraro 

Editora: FTD 

ISBN: 9788596015738 
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CIÊNCIAS 

 

Faça! Ciências – 5º ano – 2ª edição 

Autora: Geslie Coelho 

Editora: FTD Educação, 2021 

ISBN: 7898683435805 

LÍNGUA INGLESA 

 

Look – Ame – 4 – Student Book 

Editora: National Geographic Learning 

ISBN: 9781337710862 

 

Look – Ame – 4 – Workbook with Online Practice 

Editora: National Geographic Learning 

ISBN: 9780357122099 

 

Alice in Wonderland 

Autor: Lewis Carroll 

Editora: HUB – Young Eli Readers 

ISBN: 9788563623867 

 

Egghead 

Autor: Michael Lacey Freeman 

Editora: HUB – Eli Readers, 2016 

ISBN: 9788580762877 
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ENSINO RELIGIOSO 

 

Entre Amigos 5 – 3ª edição 

Autoria: Ações Educativas da Editora Moderna 

Editora: Moderna 

ISBN: 9786557796269 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

Obs.: a plataforma estará disponível a partir do dia 12/12/2022. 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-

didatico-plataforma-vf.pdf 

 

LITERATURA 

 

Longe de casa: minha jornada e histórias de refugiadas pelo mundo 

Autora: Malala Yousafzai 

Editora: Seguinte 

ISBN: 9788555340826 

 

Extraordinário 

Autor: R. J. Palacio 

Editora: Intrínseca 

ISBN: 9788580573015 

 

O menino no espelho 

Autor: Fernando Sabino 

Editora: Record 

ISBN: 9788501915504 

https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
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A Odisseia de Arlequino 

Autora: Marilia de Toledo 

Editora: Companhia das Letrinhas (Companhia das Letras) 

ISBN: 9788574068206 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

USO GERAL 

 

• 1 mochila para uso diário, com ou sem rodinhas (medidas aproximadas: 42 cm x 30 cm x 12 cm) 

• 1 agenda pequena de uso pessoal para a organização do/a estudante 

• 1 squeeze ou garrafinha para água (sem borrifador), que será levada de volta para casa todos os dias 

para higienização 

• 1 lancheira 

• 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 

• 5 cadernos universitários, pautados, com espiral e capa lisa (sem desenhos), tamanho: 200 mm x 

275 mm – 48 folhas 

• 1 caderno universitário, pautado, com espiral e capa lisa (sem desenhos), tamanho: 200 mm x 

275 mm – 96 folhas 

• 1 caderno meia pauta para STEAM (tamanho: 275 mm x 200 mm) – 40 folhas 

• 1 mouse simples, com entrada simples USB, dentro de um saquinho plástico com fecho hermético, 

para STEAM 

• 1 fone simples, com entrada P2, dentro de um saquinho plástico com fecho hermético, para STEAM 

• 1 pasta plástica, com elástico, tamanho A4 

• 1 pasta catálogo, tamanho A4, com 50 sacos transparentes, para Produção de Texto 

• 1 pasta catálogo, tamanho A4, com 50 sacos transparentes  

 

Estojo contendo: 

• 1 caneta esferográfica azul; 

• 1 caneta esferográfica preta; 

• 1 caneta esferográfica da cor de preferência do/a estudante, com exceção de vermelho; 

• 1 kit pincel marca-texto (6 cores pastéis); 

• 3 lápis grafite; 

• 1 régua 20 cm; 

• 1 borracha; 

• 1 apontador com depósito pequeno; 

• 1 tesoura pequena (sem ponta) com o nome do/a estudante gravado; 

• 1 tubo de cola bastão – 40 g. 

 

 

USO COLETIVO 

 

Só para meninos: 

• 1 pacote de papel sulfite colorido, tamanho A4 – 100 folhas; 

• 1 bloco de papel colorido, tamanho A4, gramatura 110 g/m²; 

• 1 pacote de papel sulfite, tamanho A3 – 50 folhas; 
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• 1 bloco de notas adesivas de cores claras (tamanho: 3,8 cm x 5,1 cm). 

 

Só para meninas: 

• 1 pacote de papel sulfite branco tamanho A4 – 100 folhas; 

• 1 pacote de papel para dobradura (tamanho: 15 cm x 15 cm); 

• 1 bloco papel Canson tamanho A4; 

• 1 bloco de notas adesivas de cores claras (tamanho: 7,6 cm x 7,6 cm). 

 
 

ARTES 

 

• 1 caderno espiralado de papel Canson branco, tamanho A4, gramatura 140g/m2- 40 folhas 

• 1 caixa de caneta hidrográfica com ponta média (12 cores) 

• 1 caneta permanente 

• 1 lápis grafite – 4B ou 6B 

• 1 estojo de aquarela com pincel 

• 1 caneta Stabilo preta 

• 1 pasta plástica de elástico 

• 1 fita crepe  

• 1 pincel (macio, cerdas chatas) – nº 12 

• 1 caneta Posca azul – 3m   

• 10 folhas de papel color set preto, gramatura 180 g/m² 

• 1 caneta gel branca 

• 1 bloco de papel Canson  

• 1 cola bastão 

• 1 cola líquida pequena – 35 g 

 

 

 

Observações: 

 

• Os materiais devem ser repostos sempre que necessário; 

• Todos os cadernos, os livros e as pastas deverão ser etiquetados com nome do/a aluno/a. 
 

 

 

OPORTUNIDADES DE COMPRA 

 

Editoras, livrarias, livreiros e demais fornecedores parceiros do CSL oferecerão descontos e condições 

especiais de compra. Para mais informações, acessem o link: https://www.saoluis.org/material-escolar/ 

 
 

https://www.saoluis.org/material-escolar/

