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LISTA DE MATERIAIS – 2021 
5o ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 

DIDÁTICOS & PARADIDÁTICOS, DE ACORDO COM A BNCC 
Todos os livros deverão ser etiquetados pelo responsável com o nome e a série do(a) aluno(a).  

 

Disciplina Nome Autor(a) Capa 

Editora/ISBN-13 
ATENTEM ao ISBN 

somente esse número 
garante a edição 

atualizada, reformulada 
pela BNCC, com  

recursos tecnológicos. 

Para todas as 
disciplinas  

da Área Laica 

Jornal Joca 
O único jornal para jovens  
e crianças em português e 
inglês... Formando leitores 
competentes e interessados 

em atualidades! 

Uso obrigatório 
em sala de aula 

 

Editora Magia de Ler 
Assine em 

https://jornaljoca.com.br/p
ortal/assine/ 
R$137,60 

Preço especial para 
aluno Iavne 

Jornal Joca é parte do 
projeto pedagógico 
do Iavne, o primeiro e 

único jornal para 
jovens e crianças. 

Quinzenalmente, notícias, 
reportagens, entrevistas e 

curiosidades, com uma 
linguagem apropriada para a 
faixa etária, incluindo fotos e 
infográficos que facilitam o 
entendimento do conteúdo. 

O Joca vem 
impresso em 
Português, in 

English, online, 
na TV, como 
atividades 

quinzenais e 
acompanhamento 

pedagógico. 

Quer mais? 
O Joca oferece: 

– Oficina para alunos; 
– Manual para pais; 

– Newsletter para pais 
e professores; 

– Formação para 
professores; 

– Ferramenta para 
alunos fazerem seu 

próprio jornal (pautas, 
textos e comentários). 

A parceria  
Iavne-Joca formará 

leitores cidadãos, 
desenvolvendo 
competências  

necessárias para  
uma vida democrática  

em sociedade. 
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Projeto Presente  
Língua Portuguesa  

5o ano 

Débora Vaz 
Elody Nunes Moraes 
Rosângela Veliago 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516119355 

5a edição; 2019 

Projeto Presente  
Língua Portuguesa 

Caderno de Atividades 
5o ano 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516120207 

5a edição; 2019 

Dicionário Escolar  
da Língua Portuguesa  

com Reforma Ortográfica 
Michaelis 

 

Editora Melhoramentos 
ISBN 9788506078464 

4a edição; 2016  
(adquirido no 2o ano) 
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Por um simples  
pedaço de cerâmica 

Linda Sue Park 

 

Editora WMF 
Martins Fontes 

ISBN 9788546900435 
4a edição; 2016 

O Mistério dos 5 estrelas Marcos Rey 

 

Editora Global 
ISBN 9788526009981 

21a edição; 2005 

Kafka e a boneca viajante Jordi Sierra i Fabra 

 

Editora Martins Fontes 
Selo Martins 

ISBN 978-8561635503 
2a edição;  

8a reimpressão; 2020 

Bolsa Amarela Lygia Bojunga 

 

Casa Lygia Bojunga 
ISBN 9788589020039 

35a edição;  
23a reimpressão 

2012 

O menino do dedo verde Maurice Druon 

 

Editora José Olympio 
9788503013222 

112a edição; 2017 

De repente, nas  
profundezas do bosque 

Amós Oz 

 

Editora Cia das Letras 
Selo Seguinte  

ISBN 9788535909968 
1a, 14a reimpressão 2007 
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Projeto Presente 
Matemática 

5o ano 

Luiz Márcio Imenes 
e Marcelo Lellis 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516120030 

5a edição; 2019 

H
is

tó
ri

a 

Projeto Presente História 
5o ano 

Ricardo Dreguer e 
Cássia Marconi 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516114367 

5a edição 2018 

G
eo

g
ra

fi
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Projeto Presente  
Geografia 

5o ano 

Neuza Guelli e  
Cíntia Nigro 

 

Moderna – Didáticos 
ISBN 9788516114428 

5a edição 2018 

C
iê

n
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as
 

Projeto Presente 
Ciências Naturais 5o ano 

Lilian Bacich, 
Célia R. Carone e  

Edilson A. Pichiliani 

 
 

Atenção: esta edição é 
exclusiva e adaptada ao 

Iavne. Só poderá ser 
adquirida no Colégio. 

(ISBN 97888516119454) 
(5a edição; 2019). 
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Empreendedorismo  
e Projeto de Vida  

OPEE – 5o ano 
Leo Fraiman 

 

FTD Editora / OPEE 
ISBN 7898683434365 

1a edição; 2021 
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Longman  
Dicionário Escolar  

Inglês / Português –  
Português / Inglês – 2a ed. 

Vários Autores 

 

Editora Longman 
ISBN 9788576592860 

2nd edition 
 

(Será usado até o final  
do Ensino Médio) 

Y4A e Y4B 
Student’s books  

Plataforma Educate 
Bilingual Program 

by Richmond 

  

Serão vendidos  
no Colégio. 
Não podem  

ser adquiridos  
em lojas. 

R
ea

d
er

s 

myON® Readers 
Lista de títulos 

indicados  
pelas teachers 

Por nível 
e/ou tema 

Acesso à plataforma  
de leitura 

S
af

á 
Iv

ri
t 

Dicionário Prático Bilíngue 
Port – Heb / Heb – Port 

Transliterado 
Vários autores 

 

Editora Sêfer: Prolog 
ISBN 9788579310782 

1a edição; 2018 
mais de 50.000 verbetes 

640 páginas 
(adquirido no 2o ano – ou 
o de capa amarela, caso 

tenha sido adquirido 
anteriormente) 

Iessodot haLashon 
dalet Shahar Yonay 

 Fornecidos 
pelo Colégio,  
para serem 
devolvidos 

ao final de 2021. 

Ieladim messaprim 
al atzmam 

parte 2 
Haim Walder 

 

 

https://www.myon.com/


Fi
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Dinim 

Din, chag uMinchag 
Parte 3 

Shahar Yonay 

 Fornecidos 
pelo Colégio, 

para ser devolvido 
ao final de 2021. 

Mishná 
Turma masculina 

Mishnaiot 
Behirot 

Ohavim Lilmod 
Mishná Kitá Hé 
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Chumash 
Shemot __________ 

 

Fornecido 
pelo Colégio, para ser 
devolvido ao final de 

2022 (6o ano). 

Te
fi

lá
 

Sidur __________ 

 

Fornecido pelo Colégio 
(no 1o ano), para ser 
devolvido ao final de 

2021 (5o ano). 

 
 

Materiais para todas as disciplinas Observações 

• Agenda escolar 2021. ➢ Fornecida  
pelo Colégio. 

C
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1 caderno (marca vermelha), para Matemática. 

ATENÇÃO!!! 
 

 Cadernos 
padronizados  
à venda a partir 
de 21/01/2021, 
na Sala dos 
Uniformes do 
Colégio. 

1 caderno (marca azul), para Língua Portuguesa. 

1 caderno (marca amarela), para English Language. 

1 caderno (marca cinza), para Geografia e História. 

1 caderno (marca marrom), para desenho em Artes. 

1 caderno (marca verde), para Ciências. 

Á
re

a 
Ju

d
ai

ca
 1 caderno, de capa laranja clara, para Safá Ivrit. 

1 caderno, de capa azul clara, para Ketivá Tamá. 

1 caderno, de capa verde clara, para Dinim. 

1 caderno, de capa violeta, para Torá. 

 



 

Materiais para todas as disciplinas Observações 
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• 1 bloco A4 de creative paper, com 24 folhas  

• 1 bloco com folha pautada A4, com 50 folhas 

• 1 pasta plástica, com elástico (lição de casa e avaliações) 

• 1 pasta amarela com abas de elástico de 50 mm de largura (English) 

• 1 pasta catálogo de 30 envelopes plásticos grossos (Parashat haShavuá) 

• 1 estojo 

• 1 lapiseira 0,7 mm ou 0,9 mm 

• 2 estojinhos de grafite 0,7 mm ou 0,9 mm para a lapiseira 

• 4 lápis pretos grafite Faber Castell no 2, apontados 

• 1 caixa de lápis de cor Faber Castell (12 cores) 

• 1 caneta esferográfica verde 

• 1 caneta esferográfica azul 

• 1 caneta esferográfica preta 

• 1 caneta esferográfica vermelha 

• 2 canetas marca-texto de qualquer cor 

• 2 apontadores com coletor 

• 2 borrachas  

• 6 bastões-super de cola Pritt (por semestre) 

• 1 régua de 15 cm 

• 1 régua de 30 cm 

• 1 transferidor de 360o 

• 1 esquadro de 60o x 26 cm 

• 1 esquadro de 45o x 26 cm 

• 1 compasso 

• 1 tesoura Mundial sem ponta (para canhotos, se for o caso) 

• 1 nécessaire 

• 1 escova de dentes 

• 1 creme dental 

ATENÇÃO!!! 
 

➢ Identifique todo 
material, inclusive 
agenda, cadernos, 
itens de uso 
pessoal e 
uniforme, com o 
nome e a série 
do(a) aluno(a). 

 

➢ Reponha 
materiais do 
estojo e de 
higiene, sempre 
que necessário. 

 

➢ Traga para o 
Colégio apenas 
os materiais 
relacionados   na 
lista. 

 


