
 

 

MATERIAL ESCOLAR PARA 2022 
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS  

Livros didáticos: COLEÇÃO NAUTAS – 5º ano: LÍNGUA PORTUGUESA, MATEMÁTICA, CIÊNCIAS, HISTÓRIA, 
GEOGRAFIA, ENSINO RELIGIOSO, AMPLIANDO ROTAS e ROBÓTICA. Kit da Editora Edebê – Valor:  R$ 759,00 

 

 
 
DICIONÁRIO: “Minidicionário AURELIO” Editora Positivo.  

 
 

Paradidáticos: PARADIDÁTICO: "Clara Jones e a pérola perdida" 
                                            Glaucia Lewicki – Edebê 
 

                              “Faísca, cabelo de fogo, coração de ouro”, de Jô Duarte.Edebê 

PROGRAMA BILÍNGUE – PARCERIA INTERNATIONAL SCHOOL - Material e suporte pedagógico 

Pagamento via boleto bancário 

 12 parcelas de R$ 171,00 ou 

 12 parcelas de R$ 102,60 (40% de desconto), para pagamento até o dia 10 de cada mês.   

 
Material Pessoal: 
 

 01 caderno universitário de caligrafia de 96 folhas, capa dura e espiral 

 01 caderno universitário quadriculado (7mm x 7mm) 96 folhas, capa dura e espiral 

 03 cadernos ¼ (pequenos) de 48 folhas, capa dura, brochura ou espiral 

 02 canetas marca-texto, de cores claras e diferentes  

 04 lápis pretos – grafite n° 2 ou lapiseira (com caixa de grafite para repor) 

 01 apontador com depósito / borracha / régua (15 cm) 

 01 caixa de lápis de cor  

 01 caixa de canetas hidrográficas (quantidade livre)  

 03 colas em bastão grandes 

 01 cola líquida grande (lavável) 

 01 tesoura pequena e sem ponta (de preferência Mundial, com nome) 

 01 pasta com elástico (para uso diário) 

 01 compasso de boa qualidade (com grafite), poderá ser utilizado o mesmo do ano anterior 

 02 canetas esferográficas coloridas (exceto vermelha) 

 02 canetas esferográficas (cor azul) 

 01 caneta ultra fine preta 

 ( # ) 01 tela (modelo painel) 20 cm x 30 cm 

 ( # ) 01 caixa de massinha de modelar com 6 cores 

 ( # ) 02 gibis novos (colar etiqueta com nome do aluno) 
 

OBS: OS ITENS ASSINALADOS COM O SÍMBOLO ( # ) DEVERÃO SER ENTREGUES NO PRIMEIRO DIA DE AULA. 
  

VEJA O PASSO A PASSO PARA A COMPRA, NO FINAL DA LISTA. 



 

 

Material de Arte (deverá ser trazido quando solicitado): 
 

 01 pote ou caixa de plástico (pode ser de sorvete), contendo: 01 pincel fino e um médio, 01 caixa de guache 
escolar com 06 cores, um forro para carteira (40 x 55 cm), 01 pano e 01 camisetão. 

 
 
 

⮚ Lembretes importantes:  
 
1 - Encapar todos os livros e os cadernos com plástico transparente incolor ou contact, contendo etiqueta na capa com 
o nome completo da criança.  
2 - Identificar todos os outros materiais (lancheira, pasta, tesoura, régua, etc, incluindo o uniforme) com nome 
completo e ano da criança.  
3 – Ficar atento aos materiais que deverão ser substituídos ou repostos ao longo do ano, quando necessário.  
4 – Não será permitido o uso de nenhum tipo de corretivo. 
5 – Orientar a criança a trazer para a escola apenas o “material do dia”, evitando assim o excesso de peso na mochila.   
 

ATENÇÃO:  

 

1 - Não adquira Agenda Escolar, ela será uma oferta do Mazzarello. A Agenda deve acompanhar a criança 

diariamente, pois é a sua identidade e o meio de comunicação com a escola. 

2 - As crianças receberão a Carteira de Estudante 2022, gentileza do Mazzarello, em parceria com a New 

Face. 

 

DATAS IMPORTANTES: 
 

 27/01/2022 – Reunião de Apresentação com a professora e coordenação - 19h 
 31/01/2022 – Início das aulas 

  



 

 

MATERIAL ESCOLAR / 2022 – EDITORA EDEBÊ 

PASSO A PASSO – ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS 

(Vendas a partir de 26/11) 

Acesse: loja.edebe.com.br e clique no banner fixo da Campanha 2022. Em seguida:     

1º - Selecione o segmento do aluno: ENSINO FUNDAMENTAL I   

2º - Indique o ano do aluno: 1º ano, 2º ano, 3º ano, 4º ano ou 5º ano.   

3º - Identifique o material com o nome completo do aluno e clique em “Confirmar”.   

4º - Confira o valor do pacote desejado e verifique todos os itens do pacote clicando em “Mostrar itens 

do kit”.   

5º - Ao clicar em “Mostrar todos os itens”, o kit completo estará selecionado. Em seguida, adicione o 
paradidático.   

6º - Após ler e aceitar os termos, você será direcionado ao carrinho de compras.   

7º - Para finalizar o seu pedido, selecione o local de entrega (Estado e nome do colégio).   

8º - Em caso de irmãos, é possível adicionar, no mesmo pedido, clicando em “Comprar mais 

Produtos”.   

9º - Fechar pedido.   

10º - Finalizar compra, fazendo login.   

11º - Opção de pagamento: 10 parcelas, sem juros, no cartão de crédito ou 5% no boleto, à vista.     

IMPORTANTE  

O material será entregue no Mazzarello, aguarde informações sobre a data e 

protocolos de retirada.  

No caso de dúvidas, a Edebê disponibiliza a Central de Relacionamento, o acesso está disponível no 
site institucional, na loja on-line e no portal Edebê. 

 Link: https://loja.edebe.com.br/pagina/central-de-relacionamento.html 

 
 


