
  

                                                   Lista de Material Escolar 2023 
 5º ANO 

 
MATERIAL 1º 

SEMESTRE 
2º 

SEMESTRE 
TOTAL 

Estojo  01 - 01  

Lápis pretos (lapiseira – somente 0,7 ou 0,9 mm)  02 02 
(Repor se necessário) 

 
04 

 

Borracha  01  01 
(Repor se necessário) 02 

Apontador com depósito  01 (Repor se necessário) 01 

Caixa de lápis de cor  01   
(Repor se necessário) 01 

Caneta azul ou preta e vermelha  _  
01 

 de cada 
01  

de cada  

Caneta marca-texto  01 - 01 

Transferidor 01 - 01 

Régua – 30cm  01  
- 01  

 

Corretivo à base de água  01  
(Repor se necessário) 01  

 

Tesoura pequena, sem ponta, com o nome da criança 
gravado  

01  
- 01  

 

Frasco de cola branca (37g) 01  
- 01  

 

Calculadora simples para uso em sala de aula. 01  - 01  

Pasta com aba elástico (espessura 0,03) 01  -  01  

Pacote (50 folhas) de papel colorido fluorescente – cores 
variadas – 75g tamanho A4 

01  - 01  

Pacote (500 folhas) de papel sulfite tamanho A4 01  - 01  

Papel A4 60kg  10 folhas  - 10 Folhas  

Cadernos de espiral (96 folhas.), com pauta, encapados 
e etiquetados (1Língua 
Portuguesa,1Matemática/Ciências, 1 Geografia/História) 
e 1 Redação (Brochura - 60 folhas) Sugestão: evitar 
caderno que as folhas são picotadas e caderno com mais 
de 96 folhas e de capa dura. (Para minimizar o peso das 
mochilas). 

04   
(Repor se necessário) 

04 
 

Álcool em gel 70% (uso individual) – sugestão 50ml 01 01 02 

 
 
 
 
 



  

 
MATERIAL DIDÁTICO 
 
 Coleção Lendo o Mundo para o 5º Ano - Sistema Ari de Sá – SAS, que deverá ser adquirida 

através da livraria digital: www.centraldolivro.com.br (senha: RBEBR@2023EDU).  
 
Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 26/11/2022 com os 
novos materiais. 
 

 Livro de inglês (currículo bilingue) para estudantes do 5º Ano será adquirido no site: 
https://loja.beducation.com.br/. O material Be – Bilingual Education adotado é totalmente 
parametrizado pela BNCC e em parceria com a National Geographyc Learning. 
 

Para adquirir o material do currículo Be 2023: 
Acesse: loja.beducation.com.br 
Clique em “Acessar como Família” 
Logo após, insira o código de compras: RBCT    Clique em confirmar 
Preencha os dados do estudante    Clique em continuar 
Preenche os dados cadastrais do comprador   Clique em cadastrar 
Selecione o material do estudante   
Adicione ao carrinho 
Selecione a opção de entrega para que o material seja enviado para escola  
Selecione a forma de pagamento  
Preenche com os dados de quem irá receber o material 
Após esse processo, basta conferir o pedido e finalizar. 
 

Observações do procedimento de entrega do material do curiculo Be – Bilingual Education: 
 

Ao realizar o pagamento e com a confirmação da compra, o responsável irá receber por e-mail a 
nota fiscal e um comprovante de compra para apresentar no colégio e retirar o material, conforme 
segmento no qual o estudante esteja matriculado para o ciclo de 2023. 

Atenção:  A Loja do Be estará disponível para as compras a partir do dia 20/11/2022 com os 
novos materiais. O período de retirada dos materiais, na escola, será divulgado posteriormente 
também pelo Batista ID.  

Abaixo detalhamento dos materiais do estudante: 
Kit 5º Ano 

 Maleta Ensino Fundamental Anos Iniciais Be 

 Caderno Ensino Fundamental Anos Iniciais Be 

 EXPLORATIONS SB + OLP/EBK STICKER 4 CSTM (BR) 
 EXPLORATIONS WB 4 CSTM (BR) 

 EXPLORATIONS READER THE BEAT GOES ON CSTM (BR) 

 EXPLORATIONS READER RECYCLING RULES! CSTM (BR) 

 Booklet 5° ano Be 

 Carta Famílias 

 
 
 
 



  

 Programa BENE:) Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e Socioemocional - 
dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + bottons + Certificado. Até 31/01/23 com 
28% de desconto para pagamento à vista no boleto ou com 25% de desconto em até 10x no 
cartão. Após essa data, pagamento no valor integral à vista ou em até 08x no cartão. Compras 
no site www.centraldolivro.com.br  (senha: RBEBR@2023EDU).  
 
Atenção: A Central do Livro estará disponível para as compras a partir de 26/11/2022 com os 
novos materiais. 

 
 LIVRO DE LITERATURA:  

 
Biblioteca Virtual - Plataforma Árvore 
No início do ano letivo de 2023 os estudantes precisarão adquirir o código individual de acesso e 
uso anual da Plataforma Árvore - Biblioteca Virtual, para acesso ao acervo de livros de literatura 
que compõem o projeto de leitura e enriquecimento cultural. 
 

 
 
 PROJETO DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA: ROBÓTICA  

 
Robótica - Plataforma Zoom – Education for life, 
No início do ano letivo de 2023 os estudantes precisarão adquirir o material com o código individual 
de acesso e uso anual da Plataforma Zoom – Robótica, para acessar ao programa e receber o 
material e o livro que compõem o Projeto de Educação Tecnológica: Robótica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Título Como adquirir? 
         
 

Plataforma Árvore – 
Biblioteca Virtual 

O pagamento será feito por meio de 
boleto bancário, que estará disponível, no 
site da escola (área do aluno), com 
vencimento para 15 de março de 2023. 
 
Valor: R$ 72,00 (setenta e dois reais) 
anuidade. 

 Título Como adquirir? 
          

Plataforma Zoom 

O pagamento será feito por meio de 
boleto bancário em 11 parcelas de R$36,00 
(trinta e seis reais), que estarão 
disponíveis, no site da escola (área do 
aluno), com vencimento no dia 15 de 
cada mês, de fevereiro a dezembro de 
2023. 
Valor Total: R$ 396,00 (Trezentos e 
noventa e seis reais) 



  

 
MATERIAL DE ARTES 
 

 
 
INÍCIO DAS AULAS 

 
 02/02/2023 (Quinta-feira)   
 Manhã: 7h às 11h30                     

 
1ª REUNIÃO DE PAIS   
 

Reunião de Pais - Castelo 
Curso Data Horário 

Educação Infantil ao 1º ano 01/02 (Quarta -feira) 18h às 19h30 
2º ao 5º ano 02/02 (Quinta-feira) 18h às 19h30 

6º ano 03/02 (Sexta-feira) 18h às 19h30 
7º, 8º e 9º A definir A definir 

 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
 Todos os materiais deverão ser identificados com o nome do(a) estudante.  Os cadernos, os 

livros e os demais materiais didáticos deverão ser identificados, além do nome, com o 
curso. A etiqueta deverá ser colocada na capa dos cadernos e livros. 

 
 Todos os materiais deverão ser entregues à professora, na própria sala de aula, conforme 

orientação enviada pela professora. 
 

 O pacote (500 folhas) de papel sulfite (A4) deverá ser entregue nos dias 02, 03, 06, 07, 08 e 13 
de fevereiro, no horário das 7h às 18h, na Biblioteca das Séries Iniciais 

 
 O uso do uniforme será exigido a partir do primeiro dia de aula. 
 

Quantidade Material Semestre 

20  Folhas de papel 60kg tamanho A4 encadernadas 1º semestre 

01 Caixa de tinta guache com 06 cores 15 ml  1º semestre 

01 Pincel chato nº 04  1º semestre 

01 Pincel chato nº 12 1º semestre 

01 Caixa de giz de cera com 12 cores 1º semestre 

01 Caneta para retroprojetor preta 1º semestre 

01 
Flanela ou um pedaço de retalho de tecido de algodão (limpeza do 
pincel e da bancada durante as aulas práticas) 

1º semestre 

01 kg Argila (o professor informará a data de uso) 1º semestre 

01 
Estojo contendo lápis grafite 2B, caneta hidrocor de ponta fina 
contendo 12 cores, caixa de giz de cera com 12 cores.  

1º semestre 

01 Tela de pintura tamanho 30x30 cm (o professor informará a data de uso) 2º semestre 

Ao longo do ano poderão ser solicitados materiais de acordo com algumas práticas propostas no 
livro. A professora informará a data de entrega do material, aguarde a comunicação. 



  

 O material didático começará a ser utilizado a partir do dia 06/02 (2ª feira) e, por isso, deve ser 
adquirido com, pelo menos, 20 dias de antecedência para que seja entregue a tempo. 

 
 Orientamos aos pais e estudantes a utilizarem material original, uma vez que a reprodução 

parcial ou total de uma obra, mesmo que sem finalidade lucrativa, viola os direitos autorais 
do autor. Lei 9610/1998. 

 
 No primeiro dia de aula o estudante deverá trazer o lanche, o estojo completo, os cadernos de 

Língua Portuguesa e Matemática etiquetados, com o nome do(a) estudante. 
 
 Entregar para a professora, no 1º dia de aula, as seguintes informações, por escrito: 

 
 

 
                
 
 
 
 
 
 
UNIFORME ESCOLAR 

O uso diário do uniforme é obrigatório e indispensável, pois possibilita a identificação, fator de 
segurança e proteção para o estudante. Ele deve comparecer à escola sempre uniformizado, sem 
promover qualquer tipo de descaracterização nas camisas, calças ou bermudas.  
Nossa equipe de educadores acompanhará diariamente o uso do uniforme escolar. 
Contamos com o apoio de vocês ao zelarem, junto aos seus filhos, pelo uso diário e adequado do 
uniforme escolar.  

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 
 Uso do tênis é obrigatório para a segurança do estudante. 
 Ao comprarem a camisa do uniforme, as meninas devem observar o tamanho, pois não 

será permitido o uso de camisas curtas. Vamos evitar uma dificuldade, já que, caso não 
se observe isso, será necessária a aquisição de outra blusa.  

 
 

 

Esperamos por todos com muito a mor e gratidão a Deus e oramos para 
que Ele continue cuidando de cada família e de cada estudante. 

Daniela Zanini 

Diretora da unidade Castelo 

 

 Estudante: ________________________________________________ 
 Curso: _____________________ 
 Pessoa autorizada a buscar (nome completo e RG): 

______________________________________________________________ 
 Telefones: _____________________________________________________ 
 Responsável pelo(a) estudante: ___________________________________ 
 Telefones: _____________________________________________________ 
 


