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5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2019 

 

LIVROS DIDÁTICOS DA REDE SALESIANA BRASIL/ESCOLAS (RSB) 
Língua Portuguesa, Ciências Humanas e da Natureza, Ensino Religioso e Matemática. 
Este material deverá ser adquirido pelos pais pela Loja Edebê (conforme descrito no site do 
colégio e circular enviada com orientações). 
 
LIVROS DE: 

 FILOSOFIA: Empreendedorismo e Projeto de Vida (5º ano) – Leo Fraiman / Editora FTD / 

OPEE. 

 ROBÓTICA: Box do aluno. 

 INGLÊS: Shine on! 5 Student book and extra pratice (Oxford) 
Para maior comodidade dos pais, nos dias 24 e 25 de janeiro, as editoras disponibilizarão estes 
livros no colégio. 

 
MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA – Nova ortografia – Silveira Bueno FTD 
(sugestão) - Poderá ser utilizado o mesmo do ano anterior. 
 
MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO (DE USO PESSOAL) 
  001 Mochila. 
  001 Lancheira. 
*100 Folhas de sulfite branco A4 75 g 
*001 Bloco canson A4 com 20 fls. 
*001 Bloco pautado 4 furos 96 fls. 
*001 Bloco cartonado colorido 235x325mm. 
*004 Cadernos brochurão 96 fls sem desenho. 
*001 Caderno brochurão capa dura 48 fls. sem desenho para Inglês (poderá ser utilizado  
 o mesmo do ano anterior) 
 001 Estojo de lápis de cor longo com 24 cores. 
*001 Estojo tinta guache com 12 cores. 
 001 Estojo de caneta hidrocor c/12 cores. 
 001 Frasco de cola branca 90 g. 
 001 Cola bastão 20 g.  
 001 Apontador plástico com depósito.  
 003 Lápis grafite nº 02. 
 001 Caneta esferográfica de cada cor: azul e vermelha. 
 001 Caneta fine pen preta. 
 002 Canetas marca texto.  
 001 Corretivo líquido. 
 001 Borracha branca macia nº 40. 
*001 Pincel chato de cada: nº08 e nº14. 
*001 Compasso metálico (o mesmo utilizado no 4º ano). 
 001 Régua plástica acrílica 30 cm (não flexível). 
 001 Tesoura escolar em aço inox. 
*001  Placa de EVA (roxa ou lilás). 
*001 Rolo de durex largo transparente  

 
 

 
 
001           Pasta polionda de elástico fina. 
001 Pasta Plástica com trilho. 
*003         Folhas quadriculadas 1 cm x 1 cm. 
*001         Frasco de tinta acrílica 250 ml (roxa ou lilás). 
*001         Frasco de tinta guache 250 ml (roxa ou lilás). 
*001         Pacote de bexiga nº 9 (roxa ou lilás). 
*002         Fitas de cetim c/ 10 m - largura 1cm e 2cm (roxa ou lilás). 
*004 Envelopes Kraft 26 x 36 cm (sem dobrar ou enrolar, com nome). 
*005 Folhas de papel vegetal (210 x 297mm) (sem dobrar ou enrolar). 
*003 Refis de cola quente fino. 
*001 Embalagem de Pano Multiuso. 
*005 Saquinhos transparentes (210 x 297mm). 
*002 Papel crepon (roxo ou lilás). 
*002 Cartolinas (branca). 
*005          Grampos trilho de plástico estendido. 
* 2m          TNT (roxo ou lilás). 

 
 
MATERIAL COMPLEMENTAR 
Os livros paradidáticos serão adotados ao longo do ano, segundo as necessidades de cada componente 
curricular. 
UNIFORME 
Short azul marinho e camiseta do Auxiliadora serão vendidos pela Rib Silk. 
Sandália ou tênis (não é permitido o uso de chinelos). 
No inverno – calça comprida e agasalho azul marinho do Auxiliadora. Não é permitido agasalho de outra 
cor. 
O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula. 
Solicitamos aos Senhores Pais o cuidado e a responsabilidade para que seus filhos compareçam, todos os 
dias, devidamente uniformizados a fim de cooperar com a organização e segurança. 
Obs.: Todo o material escolar, os pertences pessoais e o uniforme devem vir devidamente 
identificados. A agenda será fornecida na primeira semana de aula. 
 

DATAS E HORÁRIOS 
 

 
*A entrega de materiais acontecerá nos dias 21,22 e 23 de janeiro de 2019 das 7h30 às 

16h30 na Educação Infantil. 
 

 
Reunião de Pais: dia 25 de janeiro 2019, às 7h10 (para turma da manhã) e às 13h10 (para turma 
da tarde), com a professora, na sala de aula. 
 
 

Aula normal a partir de 28 de janeiro de 2019: Turma da manhã: 7h10 às 11h40 
                                            Turma da tarde: 13h10 às 17h40 

Sejam todos muito bem-vindos! 
          Tel.: (16) 4009-9999 – www.auxiliadora.com.br 

O material 
assinalado com (*) 

deverá ser entregue 
na escola. Os 

demais materiais 
permanecerão com o 

aluno. 
O material de uso 
pessoal deve ser 
reposto durante o 
ano conforme a 

necessidade. 
 
  

MATERIAL DE USO 
EXCLUSIVO PARA 

ROBÓTICA: 
 

03 Lápis grafite 
01 Borracha 
01 Apontador  

 

  


