
LISTA DE MATERIAL - 2022-2023
GRADE "5"

PORTUGUÊS
ATENÇÃO: Os livros não devem ser 

adquiridos para alunos em PLL (adaptação 
em português)

Ligamundo: Língua Portuguesa, 5° ano. Luiza Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco. 1a ed. Saraiva, 
2018. 

01 Caderno grande (96 folhas) para anotações;

01 Pasta Aba Elástico Ofício - 40mm Cristal para armazenar os textos informativos

GEOGRAFIA E HISTÓRIA
ATENÇÃO: Estes livros não devem ser 

adquiridos para alunos em PLL (adaptação 
em português)

Ligamundo: História, 5° ano. Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira. 1a ed. Saraiva, 2018. 

Ligamundo: Geografia, 5° ano. Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco. 1a ed. Saraiva, 2018.

MATEMÁTICA
ATENÇÃO: O livro será fornecido pela escola

Caderno quadriculado (1x1) grande (capa dura 90-100 folhas) /

Pasta plástico fina transparente 

INGLÊS

01 caderno de 96 fls (Eng/Sci)

02 pastas plástico fina transparente/ (Eng/Sci)

CIÊNCIAS
ATENÇÃO: O livro online será 

disponibilizado pela escola

ARTES

1 Pasta A3 para portfólio dos alunos;

Caderno sem pauta A5 para desenho livre (2, um para cada semestre);

VIRTUES FOR LIFE (VFL)

MÚSICA Pasta Catálogo A4 50 envelopes

PROGRAMAS ESPECÍFICOS
Os materiais listados nesta seção deverão ser adquiridos apenas para os alunos que fazem parte do Programa de PLL. Em caso de dúvida, entre em 

contato com a secretaria escolar.

PLL

01 Caderno grande de capa dura sem espiral e sem estampa(48 folhas)

01 Pasta catálogo com 50 envelopes

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
Todos os itens devem ser identificados com o nome completo do aluno.

Estojo Completo (identificado com o nome 
do aluno) contendo

Lápis preto nº 03/ Lead pencils #3 (10 para reposição)

tesoura sem ponta de boa qualidade

Apontador com depósito (2 para o caso de reposição)

Borracha (6 para reposição) 

colas em bastão (repor, se necessário)

canetas marca-texto de cores diferentes

lápis de cor - 12 cores

Pasta com elástico (2Cm)

Kit contendo escova, creme e fio dental

Garrafa d’água (identificada com o nome do aluno)

Será fornecida pela Escola Agenda Escolar

EQUIPAMENTOS TECNOLÓGICOS DE USO INDIVIDUAL

Fone de ouvido que seja confortável na cabeça da criança (evitar os que ficam caindo, muito folgados). Os intra auriculares não são adequados. Pode ser usado o fone 
do ano anterior, se ainda estiver em boas condições. Sem microfone. Deve ser mantido na mochila do aluno e ter identificação de nome e grade claramente escrito no 
próprio fone.

UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório

Aulas Normais

Todos os estudantes devem usar camiseta azul ou branca com o logotipo da Escola e tênis ou sapatos fechados. 
(Poderão ser usadas camisetas relativas a eventos da Escola - esportivos, por exemplo - ou aprovadas pela direção). 
São permitidas apenas bermudas, na altura do joelho, que fazem parte do uniforme, calças jeans (sem rasgos) ou 
calças azul-marinho. O único tipo de shorts permitidos são aqueles que fazem parte do uniforme escolar

Aulas de Educação Física
É obrigatório o uso do uniforme apropriado para a prática esportiva: camiseta da Escola, short ou calça de moletom, 
tactel ou suplex, tênis e meias.



SCHOOL SUPPLIES - 2022-2023
GRADE "5"

PORTUGUESE
NOTE: These materials should not be purchased for PLL students

Ligamundo: Língua Portuguesa, 5° ano. Luiza Fonseca Marinho e Maria da 
Graça Branco. 1a ed. Saraiva, 2018. 

Large notebook - 96 pages (hardcover)

1 Cristal Plastic Elastic folder (Legal Size) - 40 mm

GEOGRAPHY/HISTORY
NOTE: The books should not be purchased by students in Portuguese 

Adaptation.

Ligamundo: História, 5° ano. Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira. 
1a ed. Saraiva, 2018. 

Ligamundo: Geografia, 5° ano. Elian Alabi Lucci e Anselmo Lazaro Branco. 
1a ed. Saraiva, 2018.

MATHEMATICS
Large graph (1x1) hardcover notebook (90-100 pages)

 Transparent plastic folder (thin)

ENGLISH Large notebook - 96 pages (hardcover)

2 thin Plastic folders (Eng/Sci)SCIENCE

ART
1 A3 Folder (store students’ works)

2 A5 drawing notebook/ o unline notebook (one each semester)

VIRTUES FOR LIFE (VFL)

MUSIC 1 portfolio folder with 50 plastic sheets

SPECIFIC PROGRAMS
The materials listed in this section must be purchased only for PLL students. If you are not sure if your child is part of the PLL Program, please contact the 

Main Office.

PLL
1 Large hardcover notebook (no spiral and print) 48 sheets

1 portfolio folder with 50 plastic sheets

PERSONAL SUPPLIES
All items must be labeled with the students´ full name

A pencil case (cleared labeled with the students name) containing at least:

Lead pencils #3

Pair of school scissors (good quality and labeled with the students name)

Sharpener with deposit

Eraser (always have 1 in the pencil case and replace whenever necessary)

Gluesticks (at least one per quarter - replace whenever necessary)

Box of Colored pencils (12 colors)

Box of thin colored markers
Plastic Folder (2cm)

kit with toothbrush, toothpaste, and dental floss

Water bottle (labeled with student's name)

Provided by the School School’s Agenda

TECHNOLOGICAL EQUIPMENT FOR INDIVIDUAL USE

Comfortable headphones for your child’s head (avoid those that are too loose). Earphones are not appropriate. You may use the headphone from the previous School Year, 
if still in good condition. Without a microphone. Must be kept in the student’s backpack and be labeled, with name and grade clearly written somewhere on it.

UNIFORM

Regular Classes

All students must use the School approved uniform—a blue or white T-shirt with 
the School logo (or school-designed sports, NR, or cultural event t-shirt)—and 
tennis shoes or closed-toe shoes. Only proper, school-approved uniforms such as 
knee-length long shorts, jeans (not torn) or dark blue pants are allowed. The only 
shorts allowed are those that are part of the school uniform.

Physical Education Classes
The use of a proper uniform for sports activities: School T-shirt with the School 
logo, shorts or sweat pants, sneakers, and socks are obligatory.



PLANO DE EXECUÇÃO E PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
2022-2023

Lei Distrital nº 4.311/2009

MATERIAL
ETAPA

PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO
1ª 2ª 3ª 4ª

Livros didáticos
x x x x

Apoiar a explanação dos conceitos e conteúdos, Contribuir para a 
fixação dos conteúdos por meio das atividades propostas. 
Sistematização dos Conteúdos

Agenda Escolar
x x x x

Organização da rotina escolar. Registro das atividades propostas. 
Comunicação com as famílias.

Cadernos
x x x x

Utilizado para o desenvolvimento de atividades escritas. Registro de 
explicações, orientações de conteúdos e de atividades propostas 
durante as aulas.

Pastas
x x x x

Para envio de atividades, projetos e preservação de livros. Organizar e 
armazenar trabalhos dos alunos. organizar folhas avulsas

Caderno quadriculado
x x x x

Para anotações, resolução de problemas, realização de testes e outras 
atividades de sala. 

Marcador para quadro branco - ponta média
x x x x

para uso do aluno em atividades em mesa com tampo de fórmica branca 
- Devidamente etiquetados com o nome e ano do aluno. / - Para 
acompanhar práticas guiadas pelo professor.

Pano pequeno de microfibra ou apagador de quadro branco x x x x
Para uso do aluno em atividades em mesa com tampo de fórmica 
branca.

Pastas Portfólio/ Catálogo x x x x

A pasta católogo é utilizada para registrar o desenvolvimento 
acadêmico e arquivar atividades avaliativas. Portfólio de atividades 
concluídas para visualização da evolução acadêmica do aluno. - 
Português, Inglês, Matemática, Música.

Pasta  A3 x x x x Para portfólio das atividades de artes.

Papel A4 x x x x
Para atividades impressas e práticas de diversos trabalhos em sala de 
aula

Plástico para Portfolio x x x x Para organização de trabalhos dos alunos por etapas.

Blocos de Papel Criativo X x x x

Desenvolvimento de atividades acadêmicas diversas como: pôster, 
cartazes, convites, cartões, e outras atividades pedagógicas - Português, 
Inglês, Ciências, Matemática, VFL. Artes, PLL, desenvolvidos ao lonog do 
ano letivo.

Blocos de papel para desenho x x x x
Para atividades diversas em Português, Inglês, Artes, Matemática  como 
pôster, convites cartões, cartazes, ilustrações. gráficos...

Cadernos sem pauta A5 ou Scketch book x x x x
Para práticas de desenho livre nas aulas de artes. Pelo menos um para 
cada semestre.

Lapis para desenho 2B e 4B x x x x Para atividades práticas nas aulas de artes

Conunto de lápis colorido (caixa de lápis de cor) x x x x Para atividades artísicas

Canetas Nanquim x x x x Para identificação e contorno de trabalhos artísticos

Kit caneta hidrocor x x x x Para atividades artísicas

Kit guache x x x x Atividades de pintura com tinta

Tela para pintura 50x50cm Atividade de pintura em tela

Estojo completo x x x x

Utilização em sala de aula nos momentos de atividades diversas em 
todos os componentes curriculares, registro,destaque de trechos 
importantes nos livros, pintura, recorte e colagem. Os materiais 
solicitados devem ser sempre conferidos pela família e repostos, 
sempre que necessário.

Régua Rígida x x x x Para uso em atividades diversas em todos os componentes curriculares

Kit contendo escova, creme e fio dental x x x x Para higienização após as refeições

Garrafa d'agua x x x x para manter a hidratação durante o dia

Equipamento de uso tecnológico - fone de ouvido x x x x

Para realização de atividades na maioria dos componentes curriculares 
- Atividades de prática de  habilidades de escuta, leiura.  Para prática 
individual no teclado nas aulas de música.
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