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CENTRO EDUCACIONAL PEREIRA ROCHA 
Uma nova realidade na educação 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2019 

5º Ano do Ensino Fundamental 
 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

• O Líder em Mim – última edição (vendido somente na escola); 
• Plug In English 5 – editora Saraiva, 2015; 
• Projeto Ápis Ciências – editora Ática, 2017; 
• Projeto Ápis Geografia – editora Ática, 2017; 
• Projeto Ápis História – editora Ática, 2017; 
• Projeto Ápis Matemática – editora Ática, 2017; 
• Português: Linguagens – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães – editora Atual, 2017. 
OBS.: Todos os livros estarão à venda na escola a partir do dia 02/01/2019. 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS / LIVROS DE LEITURA 
 

• “O vôo de Ícaro” (Coleção Reencontro Infantil) de Luiz Guasco – Editora Scipione; 
• “Querido Deus”, de Telma Guimarães Castro Andrade – Editora Saraiva. 
OBS.: Todos os livros estarão à venda na escola a partir do dia 02/01/2019. 
 

MATERIAL – PARTE 1 
Os itens da lista abaixo deverão permanecer com o aluno e ser repostos de acordo com a necessidade ao longo do ano letivo. 

 
04 cadernos grandes brochura vertical de capa dura (cor vermelha) com 96 folhas; 
01 caderno pequeno brochura vertical de capa dura (cor vermelha) com 48 folhas; 
01 minidicionário da Língua Portuguesa; 
01 livro de verbos; 
01 tabuada; 
01 lapiseira (0,7 ou 0,9mm) ou lápis; 
01 borracha macia; 
01 apontador com caixa coletora; 
01 caneta esferográfica azul; 
01 caneta esferográfica vermelha; 
01 marcador de texto; 
01 régua 15cm; 
01 régua geométrica; 
01 tesoura sem ponta; 
01 frasco de cola 90g; 
01 caixa de lápis de cor (12 cores); 
01 caixa de hidrocor (12 cores); 
01 toalha de mão. 
 

MATERIAL – PARTE 2 
Os itens da lista abaixo deverão ser entregues à professora da turma até o dia 15/02/2019. 

 
01 resma de papel CHAMEX OFFICE tamanho A4 na cor branca; 
100 folhas de sulfite na cor rosa; 
01 frasco de cola branca 90g; 
05 envelopes tamanho ofício na cor branca;  
01 pacote com 50 bolas Art Látex n°9 na cor vermelha. 
 
 
OBSERVAÇÕES: 

• A agenda escolar (GEPRO) será entregue na secretaria, no primeiro dia de aula; 
• Todo material deverá ser etiquetado com o nome e a série do aluno; 
• Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico branco transparente. 

 


