
COLÉGIO SÃO DOMINGOS 
ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO PAULO 

Lista de Material - Ensino Fundamental I – 5º ano - 2020 

Material de Uso Pessoal e Diário  

 
1 agenda escolar. Sugerimos o modelo do Colégio São Domingos ou outro modelo que tenha uma 
página para cada dia. A agenda elaborada pelo Colégio será distribuída nas 1ªs semanas de aula. 
1 Pasta Sanfonada Plástica A4 Com 12 Divisões 
1 Pasta catálogo A4 com 30 envelopes/sacos plásticos  
2 Cadernos universitários brochura com 50 folhas cada, 
1 Caderno brochura 1\4 com 48 folhas; 
1 Caderno para Desenho com 50 Folhas;  
1 Estojo contendo os seguintes materiais: 
1 Régua de 30 cm; 
1 Esquadro escolar triângulo 
retângulo isósceles de 45º-45º-
90º  
1 Compasso; 
1 Calculadora; 
1 Lapiseira 0.9 – grafite 2B; 
2 Lápis grafite nº 2; 
1 Apontador com depósito; 
1 Borracha; 
1 Cola em bastão; 
1 Tesoura Mundial sem ponta; 
2 Canetas esferográficas (preta ou azul); 
1 Caneta marca texto de cores diversas; 
1 Caixa de lápis de cor (12 cores); 
1 Caixa de canetinhas hidrocor com (12 cores); 
1 Pen drive (identificado com o nome do aluno) de 8 gigas. 
1 Copo ou garrafa reutilizável com tampa. 
 

Observações Importantes 

 

 Pedimos que os itens do estojo sejam identificados e, sempre que necessário, repostos.  

 Os materiais utilizados no ano anterior, e que estiverem em bom estado, poderão ser reutilizados. 

 Indicamos os cadernos e outros materiais do Colégio, pois atendem às necessidades pedagógicas dos 

nossos alunos (tamanho, altura da linha, espaçamentos etc.). Ressaltamos que o pedido é apenas 

uma sugestão, podendo a família adquirir o material que melhor entender. 

 Desde o primeiro dia de aula, solicitamos que os alunos utilizem o uniforme escolar, composto por 

calça ou shorts azul marinho (malha, tactel ou algodão), camiseta branca com emblema do colégio, 

agasalho azul marinho e tênis.   

 Lembramos, que no período de 20/01/2020 a 25/01/2020 no horário de 9h às 16h, teremos um 

espaço no colégio para trocas de livros e uniformes utilizados em 2019. 

 

 

 

 

Livros Adotados – 1º semestre 

Necessário que os itens dessa lista estejam identificados com o 

nome do (a) aluno (a) e turma.  

A entrega do material será durante a primeira semana de aula. 

 



 Minidicionário com índice digital com edição atualizada. 

Indicações: Minidicionário Houaiss – Editora Objetiva; Mini Dicionário Aurélio – Editora 
Positivo; Mini Dicionário Silveira Bueno – Editora FTD 

 

 

 

 

 

 

 “O velho e o Mar” 

Autor: Ernest Hemingway 

Editora: Bertrand Brasil 

 

 

 

 “Geoatlas”. 

Autor: Maria Elena Simielli 

Editora: Ática (Sugestão) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Kids Web # 5” – 2nd Edition (livro do aluno) 

Autora: Ana Lucia Militello 

Editora: Richmond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O aluno poderá utilizar outro 
dicionário desde que atualizado com a 

ortografia vigente. 

 

O aluno poderá utilizar outro Geoatlas 
desde que a edição seja a partir de 2010.  

 



 “Primeiras Estórias” 

Autor: João Guimarães Rosa 

Editora: Nova Fronteira 

* Os demais livros adotados serão solicitados com antecedência ao longo do ano.  


