
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022 
 

5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

AGENDA – Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas. 

 

LIVROS: 

- Coleção de livros do Sistema de Ensino Bernoulli a ser adquirido na escola, no início das aulas. 

- INGLÊS: Material do International School – Programa Bilíngue. O material será entregue no início das 

aulas.  

 

➔ LIVROS DE LITERATURA: 

 #Só a educação salva - Fernando Carraro. Editora: FTD. 

 Layla, a menina síria - Cassiana Pizaia, Rima Awada Zahra, Rosi Vilas Boas. Editora: Editora do Brasil. 

 A menina e o mar - Maria Lagarta. Editora: Edebê. 

 

➔ MATERIAL INDIVIDUAL: 

 03 cadernos grandes, capa dura, 48 folhas, sem espiral (Português, Matemática e Ciências); 

 01 caderno grande, capa dura, 48 folhas, sem espiral (Geografia/ História);  

 01 caderno pauta dupla, 40 folhas, formato 245 x 187mm - Caligrafia; 

 01 caixa de lápis de cor – 12 cores; 

 01 caixa de hidrocor Jumbo – 12 cores; 

 01 caixa de giz de cera – 12 cores – bastão; 

 03 lápis; 

 01 borracha; 

 01 apontador com acumulador de pontas; 

 01 cola bastão (sempre no estojo); 

 01 régua de 30 cm; 

 01 tesoura sem ponta com o nome de aluno gravado; 

 01 pasta com elástico; 

 02 canetas (marcador fluorescente); 

 01 bloco de atividade com o logotipo da escola - adquirir na mecanografia da escola no início das aulas. 

 

 MATERIAL PARA ENTREGAR À ESCOLA: 

 01  resma de papel A4 (sugerimos as marcas Report ou Chamex); 

 01 bloco canson A4; 

 01 durex colorido azul ou preto; 

 01 cola branca 90 g; 

 01 caixa de tinta guache cores primárias; 

 01 pincel n° 16; 

 01 rolo de fita metalóide vermelho ou rosa. 

 

 

 



INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022. Entrada pelo portão da Rua Benta Pereira. 

 

➔ OBSERVAÇÕES: 

 No dia 07/02/2022, os alunos do 5º ano usarão somente o bloco de atividades da escola. 

 Todo material e uniformes deverão ser identificados com o nome e sobrenome do (a) estudante em local 

visível. 

 Todos os livros e cadernos deverão ser encapados  e identificados com o nome, sobrenome do estudante e 

turma. 

 Diariamente, o estudante deve trazer sua mochila, lancheira, garrafa para água e estojo escolar. 

 No primeiro dia de aula, os alunos usarão somente o bloco de atividades (adquirido na mecanografia). Após 

o início das aulas, enviaremos o horário escolar do estudante, para que os materiais didáticos sejam trazidos 

conforme o horário das aulas.  

 A agenda eletrônica é de uso obrigatório e deverá ser utilizada pelos pais e/ou responsáveis, através do 

CensaApp ou do site oficial do Auxiliadora: www.censa.edu.br. 

 

UNIFORMES: 

- Uniforme masculino:  bermuda jeans modelo oficial e blusa de manga. 

- Uniforme feminino: bermuda jeans modelo oficial e blusa de manga. 

- Uniforme de Educação física modelo oficial: Short de lycra (feminino), short de tactel (masculino) 

e camiseta. 

- Tênis preto ou branco. 

Ibrass Jeans: R. Teotônio Ferreira de Araújo, 38 – Centro – Campos – RJ 

Tel.: 2733 1088. 

 

 

 

  

 

http://www.censa.edu.br/

