
 

 

 

Lista de Material – 2023 – 5º ano – Ensino Fundamental  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLEÇÃO PHASES – Ensino Fundamental anos iniciais - 5º ano - Editora Poliedro 

 

A aquisição do material POLIEDRO, material didático utilizado no CSA, deve ser realizada, 

exclusivamente, com a Livraria PAMARIS.  

 

- Plantão de vendas presencial no Colégio: de 7 a 20 de dezembro de 2022 e de 9 a 27 de 

janeiro de 2023 (exceto finais de semana e feriado), das 8h às 18h ou pelo site  

https://pamaris.com.br/lista-de-materiais-santo-agostinho 

 

 

Ensino Religioso 

 

De mãos dadas – Ética e cidadania  

5º ano 

Avelino A. Correa e Amélia Schneiders 

Editora Scipione – 11ª edição 

ISBN -  9788526294400 

 

 

Inglês – SYSTEMIC BILINGUAL  
 

O material deverá ser adquirido com a empresa Systemic Bilingual, pelo link 
http://systemicplatform.com 
 
Usuário: santoagostinho2023 

Senha: wearebilingual 

 

 

MATERIAL DE PAPELARIA – para uso individual do aluno 

 

04 cadernos de 48 folhas (universitário), capa dura brochura - costurado (sugestão: Foroni ou 

Tilibra): 1 amarelo para Língua Portuguesa; 1 verde para História e Geografia; 1 azul para 

Ciências e Ensino Religioso e 1 vermelho para Língua Inglesa. 

https://pamaris.com.br/lista-de-materiais-santo-agostinho
http://systemicplatform.com/


 

 

01 caderno de 96 folhas quadriculadas 10 mm X 10 mm (universitário – sem folha picotada) 

para Matemática 

 

01 estojo com lápis nº2, apontador com depósito, borracha, caneta azul, caneta verde, marca-

texto amarelo, régua de 15 cm e tesoura sem ponta. 

 
O material abaixo será solicitado, quando necessário, guarde-o em casa. 

 

01 pasta catálogo com 20 sacos plásticos para Produção de texto/Arte 

01 pasta polipropileno com elástico (A4) para guardar avaliações e atividades 

15 sacos plásticos com fecho hermético - tamanho 24 cm x 34 cm  

03 tubos de cola em bastão 20g 

01 compasso escolar de metal 

01 transferidor 

01 régua de 30 cm  

01 régua de 15 cm 

01 calculadora simples 

01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

01 jogo de canetas hidrográficas 

02 blocos de papel para desenho (A4) branco - 20fls - gramatura 180 

02 blocos Criativo 297x420 - 120grs c/ 20fls colorido 

02 telas para pintura em algodão 20x30 cm 

 
Observações:  

● Todo o material deverá ser identificado com o nome, ano/série e turma do estudante. Os 

cadernos e livros, além da identificação, deverão ser encapados com plástico incolor.  

● Os livros de leitura serão solicitados no decorrer dos trimestres. 

● Trazer para o 1º dia de aula apenas o estojo e os cadernos de Língua Portuguesa e 

Matemática.  

● Reunião de Pais – 27/01/2023 – 9h  

 

 

 


