
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2020

Ensino Fundamental - 5º ANO

LIVROS:

Cia da EscolaCia da Escola
Livraria e Papelaria

e-mail: cia@livrariaciadaescola.com.br

www.livrariaciadaescola.com.br

Av. Protásio Alves, 2493 - Petrópolis - Porto Alegre - RS - ( Ao lado do Colégio Santa Inês)

Condições especiais para compras antecipadas fique atento aos descontos a prazo e à vista.

Fones - (51) 3019.1900
(51) 9.8535.4430

Lista Virtual acesse o Site
Entregamos sua lista completa

Compre a lista programada e ganhe descontos 
especiais, você escolhe dia da entrega.

- Telentrega
 -       

Recomendações:
ØIdentificar todo o material escolar (por fora) e o uniforme, com letra legível.
ØEncapar cadernos e livros, para que se conservem em bom estado, cuidando para não sobrepor etiquetas em 
   cima dos dados de identificação (editora, autor, ilustrador, etc).
ØO estojo deve ser simples, pequeno, com o material básico solicitado.
ØNão há licença para uso de outros materiais que apresentem riscos de acidentes.

Ø Minidicionário: Houaiss: Antônio Houaiss (integralmente adaptado à reforma ortográfica) – Ed. Moderna
Ø Ensino Religioso: Redescobrindo o Universo Religioso – Autor: Marcos Sidney Pereira - Volume 5 - Ed. Vozes - Edição Atualizada
Ø Língua Portuguesa: BURITI plus. Português 5 – 1ª edição – de acordo com a BNCC – Editora Moderna - (somente o livro TEXTO 
com o caderno do escritor).
ØCiências: BURITI plus. Ciências 5 – 1ª edição – de acordo com a BNCC – Editora Moderna - (somente o livro TEXTO).
ØHistória: BURITI plus. História 5 – 1ª edição – de acordo com a BNCC – Editora Moderna - (somente o livro TEXTO).
Ø Língua Inglesa (didático): Metro S starter – Student Book & Workbook - Editora Oxford.
Ø Matemática: Matemática: Joamir, 5º ano/ Joamir Roberto de Souza – 1ª edição – São Paulo: FTD, 2017.   
ØMúsica: Pedrinho toca flauta – Autor: Isolde Mohr Frank – 1º Volume - Editora Sinodal, 2016 (o mesmo livro utilizado no 4º ano).
ØLiteratura: livros de literatura serão solicitados durante os trimestres, de acordo com os projetos que 
serão desenvolvidos com as turmas. 

MATERIAIS (todo identificado com o nome do aluno, com letra legível)

01 caderno grande, capa dura, (96 folhas) – Não pode ser substituído por fichário ou arquivo!
01 caderno pequeno espiral, capa dura, 96 folhas - para Língua Inglesa
01 caderno pequeno espiral, capa dura, 48 folhas - para Diário de leituras
01 pastas catálogo com 20 plásticos (fechamento prensado para redação)
01 pasta de plástico com elástico, tamanho ofício (fina e transparente) – para tema de casa
01 flauta doce soprano barroca (preferência Yamaha) – para Ed. Musical
01 estojo (não metálico) com 02 lápis pretos, borracha branca, apontador, tesoura sem ponta, 01 tubo de cola bastão, 
01 tubo pequeno de cola líquida e 02 canetas esferográficas (preta e azul)
01 caixa de lápis de cor 
01 conjunto de canetas hidrocor ponta fina
01 régua de 15cm, acrílica, transparente
01 régua de 30cm, acrílica, transparente
01 compasso escolar
200 folhas de papel, brancas, tamanho A4 – 210x297mm – 75g/m2
50 folhas de papel desenho A4 branco – 120gr
02 blocos com 20 folhas papel desenho A3  (tipo canson) – 140gr
02 pacotes de papel color set A4 – 120gr 
01 tubo de cola líquida – 110gr
01 folha de E.V.A, tamanho A4 
Caixa de Artes – a mesma utilizada no 4º ano – maleta ou caixa contendo:  01 pincel chato nº 20, 01 caixa de giz de cera,  
01 caneta preta permanente,  01 conjunto de tinta guache (12 cores), 01 conjunto de cola colorida, cola e tesoura.

Para estudantes novos: Pasta de Avaliação dos Anos Iniciais do Colégio Santa Inês (aquisição na Tesouraria da escola)

Colégio Santa Inês
Av.  Protásio alves, 2493 - 90410-002 - Porto Alegre - RS
Fone/fax (051) 3331-9111    http://www.santainesrs.com.br

csines@santainesrs.com.br



Este material poderá ser encontrado nos endereços a seguir ou em outras livrarias.

Nos dias 18/12/2019 e 26/02/2020, teremos o evento “Editora na Escola”,onde a maioria dos livros didáticos 
poderão ser adquiridos  com descontos e condições  de pagamento diferenciadas.

 - ØCIA. DA ESCOLA Livraria e Papelaria “A Sua Livraria para o volta às aulas 2020” 
Av. Protásio Alves, 2493 - Fone: 3019-1900 / Fax: 3019-9099 - Nas dependências do Colégio Santa Inês.

www.livrariaciadaescola.com.br / e-mail:  cia@livrariaciadaescola.com.br / WhatsApp (51) 98535-4430
ØCERVO LIVRARIA & PAPELARIA
* Barão do Amazonas, 985 - Fone: 33391611
* Bourbon Country - Fone: 30243333
ØLIVRARIA BARONESA
Rua: Baronesa do Gravataí, 72     Bairro: Cidade Baixa – Porto Alegre    Fone: (51) 3226-6839
Email:       Horário de atendimento: 8h às 18hvendas.baronesa@gmail.com
ØTOP SUL – (UNIFORMES)
Rua: Vicente da Fontoura, 2214 - Santa Cecília – Fone (51) 3333-3131/ 3019-2387 (TELENTREGA)
www.topsuluniformes.com.br / topsuluniformes@hotmail.com
ØTULLA COM. DO VEST. LTDA - (UNIFORMES)
Av. Protásio Alves, 2490 (em frente ao Colégio) Fone 3331-0864     
Pagamento parcelado com cheque ou cartão de crédito ou Banricompras.

Condições de Pagamento:

Descontos de ,  e  na Lista Programada 3 7 10%

Cartões de Crédito x sem juros3
Cheque em até x sem juros ( parcela mínima de R$ 50,00 conf negociação)5
Parcelamentos:

Envie seu orçamento e veja qual melhor
opção de pagamento para você.

Obs: Descontos válidos para compras antecipadas, após o término do período consultar condições.

(51) 9.8535-4430

Estacionamento POA - Rua Barão do Amazonas, 77 
Ao lado do Colégio Santa Inês
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