
OBSERVAÇÃO: 

Em função de parceria firmada com a Rede La Salle, a Editora FTD, contará com serviço on-line para 

vendas de livros. Para a compra deverão acessar o site https://ftdcomvoce.com.br/, faça o cadastro e 

utilize o código:FTD21RSLLE(cupom único gerado para cada escola, válido a partir do dia 15/12/2020). 

Os livros da FTD serão entregues em casa. 

 

 

 

 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

MATERIAL INDIVIDUAL: Estes materiais serão de uso diário e para as aulas de Artes e 

deverão estar identificados com o nome do aluno. 

 5 cadernos universitário de 96 folhas; 

 1 caderno pequeno de 50 folhas; 

 1 pasta plástica, com elástico, tamanho A4; 

 1 pasta catálogo plástica, com 30 sacos plásticos, tamanho A4; 

 1 bloco de rascunho; 

 3 canetas esferográficas (1 azul, 1 preta e 1 vermelha); 

 1 caixa de lápis de cor; 

 1 estojo de canetinhas; 

 1 tubo de cola bastão; 

 1 tubo de cola líquida 90g; 

 2 lápis pretos; 

 1 borracha; 

 1 apontador com depósito; 

 1 tesoura sem ponta; 

 1 régua de 30cm; 

 2 marcadores de texto; 

 1 corretivo (tipo caneta ou fita); 

 1 caneta roller preta. 

 

BIBLIOGRAFIA: 

 Língua Inglesa: Língua Inglesa: Stopwatch 1. Ed Richmond.   5º ano  ISBN:9788516108946

 Dicionários de Inglês e de Português do autor de sua preferência.

 Ciências: Porta aberta para o mundo: Ciências, 5º Ano – Ângela Bernardes de 

Andrade Gil, Olga Regina de Andrade Gil Santos, Sueli Fanizzi – Editora FTD* – 

Edição 2019. Atualizada conforme a BNCC. Não poderão ser utilizadas edições 

anteriores.

 Matemática: A Conquista da Matemática, 5º ano – Ed. Renovada – José Ruy 

Giovanni, José Ruy Giovanni Júnior – Editora FTD* Edição 2015

 Língua Portuguesa: Faça Língua Portuguesa, 5º ano – Ensino Fundamental – 

Christianne Fongaro Botosso, Cristiane Boneto de Almeida, Maria Isabel 

Assunção Azevedo – Editora FTD* Edição 2016.

 
LIVROS DE LITERATURA 

Procedimento das famílias para compra da $Árvore de Livros$: 

a) Acesse o site: www.arvore.com.br; 

b) Clique em “ENTRAR” e no campo login, insira o e-mail do estudante @soulasalle para cadastro; 

c) Em seguida, insira a senha padrão “arvore12345”; 

d) Proceda o pagamento do valor de R$60,00 parcelado no cartão em 10x ou boleto bancário; 

e) Após o primeiro acesso, é recomendada a alteração da senha padrão para uma senha pessoal 

* Alunos novos poderão realizar a compra a partir de 8 de fevereiro 

Obs: Será solicitado 1(um) livro impresso por trimestre de leitura. 
 

 

Cada estudante deve portar diariamente sua agenda escolar com os dados de 

identificação completos, bem como sua carteira de identificação estudantil. 


