
 
 

 

 

 

PLANO DE UTILIZAÇÃO DA LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2022 

 

O Centro Educacional Adalberto Valle utiliza material didático impresso oriundo da Escola da Inteligência – EI (1º Período a 

3ª Série), Edify (1º Período ao 8º Ano) e do Sistema Ari de Sá – SAS (5º Ano a 3ª Série), com o objetivo de desenvolver os conteúdos 

das diversas disciplinas que compõem nosso currículo pedagógico, ademais todos disponibilizados através de plataforma digital. 

Os pais e/ou responsáveis estão cientes de que os materiais didáticos disponíveis nas Plataformas supra destacadas, possuem 

material didático impresso, os quais são disponibilizados comercialmente na Instituição de Ensino.  

A Instituição de Ensino Centro Educacional Adalberto Valle, através do Plano de Utilização da Lista de Material Escolar, em 

comento, destaca a importância e solicita dos pais e/ou responsáveis que analisem e mensurem os custos e formato de venda 

dos materiais, os quais serão devidamente utilizados durante o ano letivo de 2022. 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS 

  

 
Material Integrado - 5º ano 

Sistema Ari de Sá 

Vendas a partir de 10/01/2022  

Programa Bilíngue – 5º ano 

Edify 

Vendas a partir de 10/01/2022 

Educação Socioemocional – 5º ano 

Escola da Inteligência 

Vendas a partir de 10/01/2022 

   
Estudando a nossa língua - Gramática e Ortografia 

 5° ano – Ensino Fundamental  

Autor: Maria Eduarda Noronha 

Editora Construir 

Reconstruindo a Escrita 5 - Caligrafia 

Autor: Janice Nunes 

Editora Construir 

Crescer com Alegria e Fé - 5 

Ensino Religioso 

Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda 

Editora FTD 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

   
Respeito e convivência 

Autor: Gabriel Chalita 

Editora FTD 

Justiça e Paz 

Autor: Gabriel Chalita 

Editora FTD 

Cultura e Patrimônio 

Autor: Gabriel Chalita 

Editora FTD 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Qt. Material (itens da lista anexa) 

Data da 

utilização 

(período 

letivo) 

Unidade de 

aprendizagem 

Descrição da atividade 

didática 
Objetivos e metodologia 

01 Agenda escolar  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Realizar registros diários de atividades propostas para casa, 

anexar comunicados e para auxiliar como ferramenta de 

comunicação pais/escola. 

01 Caderno de desenho 
Ano letivo 

de 2022 
Arte 

Para atividades artísticas de 

desenho, colagem e pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade 

06 Cadernos de 01 matéria 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Utilizado para as atividades 

de sala de aula e para casa. 
Desenvolver a escrita. 

01 Caixa de cola colorida  
Ano letivo 

de 2022 
Arte 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade. 

01 Caixa de giz de cera  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade. 

01 Caixa de tinta guache  
Ano letivo 

de 2022 
Arte 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade. 

03 Caixas de lápis de cor aquarelável  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade. 

06 Envelopes brancos, tamanho ofício 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para organização das 

atividades desenvolvidas. 
Organizar o material escolar. 

01 

Estojo escolar com zíper, contendo: lápis de 

escrever, borracha e apontador com 

depósito 

Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Organização do material escolar individual 

03 Estojos de pincéis atômicos finos  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade. 

01 Kit de geometria 
Ano letivo 

de 2022 
Matemática e Arte 

Utilizado para as atividades 

de sala de aula e para casa. 

Entender o conceito de 

medidas. 

Auxiliar no desenvolvimento de 

atividades artísticas. 

01 Pincel de pelo nº 14 
Ano letivo 

de 2022 
Arte 

Para atividades artísticas de 

pintura. 

Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento da 

criatividade. 

01 Tesoura de pontas arredondadas 
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Utilizada ao longo do ano 

para recorte de papel, figuras 

etc. 

Desenvolver a coordenação 

motora fina. 

03 Tubos de cola branca  
Ano letivo 

de 2022 

Todos os 

componentes 

curriculares 

Para atividades de colagens 

em geral 

Auxiliar nas atividades de 

coordenação motora(colagem) 

 

 

 

 

 

Declaro estar de acordo com a Lista de Material Escolar e seu Plano de Utilização para o Ano Letivo de 2022. 

 

 

Manaus, _______  de _____________________________________ de __________. 

 

 

_______________________________________ 

Assinatura do Contratante 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


