
 

  

 

 
 

 
 

MATERIAL ESCOLAR 2020 - 5º ANO 
Material de uso individual do aluno: 

Cadernos Universitários (capa dura com 90 
folhas) 

1 caderno para Português 
1 caderno para Matemática 
1 caderno para Ciências 
1 caderno para História 
1 caderno para Geografia 

1 tesoura (pontas arredondadas) 
1 caixa de lápis de cor 
2 lápis, borracha e apontador 
3 canetas (azul, preta e vermelha) 
1 régua 
1 transferidor 
1 pacote de color set colorido 
1 caderno para Inglês 

1 Dicionário de Português 
1 folha de papel 40 Kg 
1 folha de papel glacê 
1 papel celofane 
1 E.V.A. 
1 folha de papel laminado 
1 tubo de cola branca (90g) 
1 tubo de cola de isopor (90g) 
1 bastão de cola quente fina  
1 bastão de cola quente grossa 
1 caixa de cola acrippuf 
1 pincel n° 12, 14 ou 16 
1 rolo de fita adesiva (grossa) 
1 rolo de fita adesiva (fina) 
1 folha de papel crepom 
1 tela de pintura 20X20 
1 pacote de glitter 
   1 saco de paetê 

 LIVROS DIDÁTICOS 

 
Português 

Projeto Buriti Plus 
 5º ano - 1ª Edição 
Editora Moderna 

Não utilizaremos o 
caderno do Aprendiz 

 
Matemática 

Projeto Buriti Plus 
 5º ano - 1ª Edição 
Editora: Moderna 

Não utilizaremos o caderno 
de Atividades 

 
Ciências 

Projeto Buriti Plus 
 5º ano - 1ª Edição 
Editora: Moderna 

 
História 

Projeto Buriti Plus 
 5º ano - 1ª Edição 
Editora: Moderna 

 
Geografia 

Projeto Buriti Plus 
 5º ano - 1ª Edição 
Editora: Moderna 

 

 

                                                                                                                                       

 
 
                                                              

  
 
Rede.Compartilha: Conteúdos digitais e impressos que trabalharão em conjunto com os livros didáticos para ampliar 
as oportunidades de aprendizagem do aluno.  

10% de desconto e parcelamento em até 10 vezes pela plataforma 

https://www.modernacompartilha.com.br 
 

  
 

Programa de Inglês exclusivo: compra via plataforma: www.richmondsolution.com.br > plataforma de pagamentos*. 
Indisponível para compra nos canais comuns de venda. 
 
 

 
AS PLATAFORMAS DE VENDA, ESTARÃO DISPONÍVEIS A PARTIR DO DIA 06/01/2020 
 
 
 

https://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.richmondsolution.com.br/

