Lista de Material Escolar - 2022
Ensino Fundamental - 5º Ano
MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Caderno de artes 48 folhas

01

Pacote de papel colorido A4 Color Set

05

Cadernos universitários 50 folhas (espiral)

01

Pedaço de plástico leitoso 010, qualquer cor (70 cm

01

Caixa de tinta guache 12 cores

01

Dicionário de Inglês

01

Revista com páginas coloridas

01

Dicionário de Português (atualizado, nova ortogra a)

01

Rolo de papel crepom

20

Folhas de linguagem

01

Tela painel 30 x 30 cm

02

Folhas de papel cartão grande preto

03

Tubos de tinta acrílica nas cores: branco, magenta e

250

Folhas de papel sul te A4 branco

01

Pacote de massa para biscuit

x 50 cm)

azul. (Sugestão de marcas: gato preto, acrilex ou
cor x)

MATERIAL PARA MOCHILA
Qtd.

Descrição

Qtd.

Descrição

01

Apontador com depósito

01

Garrafa de água

01

Bloco de papel canson A4

01

Kit de higiene pessoal

01

Borracha macia

01

Lápis 2B

01

Caixa de lápis de cor com 12 cores

02

Lápis gra te nº 2

01

Camiseta branca, sem estampa, em um tamanho

01

Pasta pequena com zíper (26,5 cm x 19 cm),

maior do que a criança utiliza normalmente, para

contendo 1 régua de 15 cm, 1 esquadro, 1

pintura

compasso, gra tes para o compasso e 1 lixa de

02

Canetas sendo uma azul e uma preta

01

Cola líquida 110g

01

Pincel chato nº 16

01

Conjunto de canetinha hidrocor com 12 cores

01

Régua acrílica de 30 cm

01

Estojo com divisões

01

Tesoura pequena sem ponta

01

Flauta doce germânica

01

Tubo de cola em bastão

01

Jaleco branco, manga longa e com o nome do aluno

unha e 1 transferidor

(laboratório)

Todo material escolar deverá estar identi cado com nome completo e turma. O mesmo deverá ser
entregue na reunião de apresentação:
21/01/2022 – 5° ano A (manhã) às 18h
24/01/2022 – 5° ano B (tarde) às 18h
INÍCIO DAS AULAS: 26/01/2022
Líder em Mim (Socioemocional)
Este material estará disponível no link: www.livrofacil.net/#domussapiens-sp
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No site, quando solicitado, utilize o código Domus@ para ter acesso.

Livros de Leitura
Bimestre Capa

Título

Editora

1º

NAS FOLHAS DO CHÁ (NOVA EDIÇÃO): O SEGREDO DAS Pequena Zahar
CARTAS CHINESAS – Flávia Lins e Silva (Autor), Liu Hong (Autor)
Nas folhas do chá traz uma encantadora correspondência entre duas meninas. Elas não se conhecem
pessoalmente e um clima de suspense invade suas vidas, quando descobrem que podem estar mais
ligadas do que imaginam...
Gabriela mora no Rio de Janeiro, tem treze anos e sua avó está doente. He Juhua mora em Pequim,
tem a mesma idade e seu avô também não está nada bem. As duas meninas não se conheciam até que
Gabi decide escrever uma carta endereçada a uma casa de chá chinesa em busca de ajuda para o mal de
sua avó. He Juhua é quem responde e as duas meninas começam a trocar uma correspondência
emocionante e curiosa, substituindo, logo de início, o envelope pela rapidez do e-mail. As diferenças
entre o Brasil e a China, a medicina alopata e a chinesa tradicional, o namoro na década de 50 e nos
dias de hoje são alguns dos temas dessas conversas. Elas ainda vão descobrir uma misteriosa ligação
entre as duas.

2º

DIÁRIO DE PILAR NA AMAZÔNIA – Flávia Lins e Silva

Pequena Zahar

Pilar e Breno montaram a Sociedade dos Espiões Invisíveis (SEI) e estão dispostos a desvendar os
mistérios do passado. A menina achou um recorte de jornal com uma notícia pela metade e tem certeza
de que é uma pista sobre o paradeiro de seu pai, que não chegou a conhecer e de quem só tem uma
foto antiga. A investigação exige malas prontas e mais uma incrível viagem.
Em um giro na rede mágica, os dois e o gato Samba vão parar em pleno rio Amazonas! Juntos, vão
enfrentar os feitiços da Iara, descobrir os segredos da Floresta Encantada habitada pela temível CobraGrande e ainda se dar conta de que suas árvores estão sendo destruídas e de que é preciso fazer alguma
coisa para preservá-las.
Pilar aprende sobre comer pupunha cozida e peixe com açaí, dormir em rede, andar de gaiola e canoa e
morar em uma pala ta.

3º

O POETA E O CAVALEIRO – Pedro Bandeira

Moderna

Findomundo era uma cidadezinha simples e pacata como ela só, até que um estrondo
ensurdecedor de cima de um morro assustou todo mundo! O que seria aquilo? No meio da
confusão, surgiu um tremendo cavaleiro de armadura e cara feia, armado com lança e
espada. Para aumentar ainda mais o susto da população, informou que o estrondo tinha
sido causado por um terrível dragão de sete cabeças, que se aproximava cuspindo fogo
para destruir tudo! Que medo! Mas o cavaleiro declarou-se um herói que dedicava a vida
a combater dragões. Com isso, apavorados, todos imploraram que o cavaleiro não fosse
embora, que ali casse para defendê-los da ameaça. Vai daí que o tal cavaleiro exigiu
tanta coisa que... bom, se você quiser rir a valer, é só mergulhar nessa aventura!

4º

O PEQUENO PRÍNCIPE PRETO – Rodrigo França
Em um minúsculo planeta, vive o Pequeno Príncipe Preto. Além dele, existe apenas uma
árvore Baobá, sua única companheira. Quando chegam as ventanias, o menino viaja por
diferentes planetas, espalhando o amor e a empatia. O texto é originalmente uma peça
infantil que já rodou o país inteiro. Agora, Rodrigo França traz essa delicada história no
formato de conto, presenteando o jovem leitor com uma narrativa que fala da importância
de valorizarmos quem somos e de onde viemos - além de nos mostrar a força de termos
laços de carinho e afeto. A nal, como diz o Pequeno Príncipe Preto, juntos e juntas todos
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ganhamos.

Nova Fronteira

Livro de Inglês
Ano

Capa

5º ano

Título

Editora

CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY - Edição
em Inglês - por Roald Dahl (Autor), Quentin Blake
(Ilustrador)

Pu n Books

NOVO UNIFORME DO COLÉGIO – USO DIÁRIO E OBRIGATÓRIO
Ciclo

Peças - Verão

Peças - Inverno

Fund. I

Bermuda, camiseta com manga, regata e
machão.

Calça, camiseta manga curta/longa, moletom,
jaqueta, segunda pele branca e legging.

LOCAIS DE VENDAS
HDION CONFECÇÕES
Rua Maestro Frederico Nano, 456 – Vila Progresso – Jundiaí-SP
Telefones: 4526-1783 – 99532-5267

ffi

CONFECÇÃO COCO LOCO UNIFORMES
Rua do Retiro, 556 – Anhangabaú – Jundiaí-SP
Telefones: 4586-8980 - 4586-8981

