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                                 Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente 
 

 

   
     5º ano -  Ensino fundamental Anos Iniciais – 2022 

 
                                                                           

LIVROS DIDÁTICOS 
 

Português / Matemática / Ciências / História e Geografia - Coleção Estudo Bernoulli Sistema de Ensino / 
vários autores. 2 volumes por disciplina (8 livros ao todo – 4 livros por semestre) 
 
IMPORTANTE:                             
- Não é aceito, para utilização do aluno, livro do professor, edição antiga ou livro já respondido. 
- Observe a edição do livro, caso não haja, pergunte ao vendedor se está adquirindo a versão mais atualizada.  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 2022 
 
- Em 2022, cada aluno deverá enviar 3 livros de literatura de acordo com a faixa etária. 
Obs: Não enviar os mesmos livros do ano anterior.  

 
 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO 
 

    
  - 03 Cadernos espiral capa dura folha não 

destacável (caderno grande) 96 folhas 
  - 01 Caderno espiral capa dura folha não destacável 

(grande) 48 folhas  
  - 01 Estojo completo com lápis de cor e caneta   

hidrocor fina 
  -  01 Tesoura sem ponta 
  -  02 Canetas marca texto (cor amarela) 
  -  01 Compasso 
  -  01 Régua de 30 cm 
  -  01 Régua geométrica 
 
 
 
 
 

 
- 01 Transferidor 
- 01 Pasta fina plástica com elástico cor amarela 
- 01 Pasta catálogo personalizada do Colégio 
Perpétuo Socorro com 40 plásticos grossos 
transparentes cada. (Será vendida no Colégio no 
início do ano letivo de 2022) - Artes  
- 01 Estojo de caneta hidrocor grosso com 12 
unidades   
- 01 Avental de plástico com mangas para as aulas 
de 
 Artes 
- 01 Tela para pintura 30x40 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL ARTES, PESQUISAS E PRODUÇÕES 

             
                    OBSERVAÇÕES:

 - Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança, ano, turno, nome do colégio e encapado com 
plástico transparente; 
- O uniforme do Ensino Fundamental I é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados), jaleco branco com 
o logotipo do Colégio (aula de laboratório), camiseta azul ou regata para aula de Ed. Física, meias brancas, tênis 
branco ou preto. 
- No uniforme, bordar o nome completo do aluno abaixo do logotipo do colégio. 
 
Obs.: A entrega de material escolar ocorrerá no primeiro dia de aula e será conferido pela professora com o 
aluno.  

  -  01 Metro de papel contact transparente 
  - 01 Placa de emborrachado EVA (branco) 
  - 01 Bloco Escolar Criativo -  A4 

   

   - 01 Bloco lumi 40 folhas 
   - 02 Pincéis nº 02 e nº 0 (ficar na sala de Artes) 
   - 01 Tubo de cola (90g) 

 
 
 


