
 

INSTITUTO MARIA MONTESSORI 
Rua Manoel Teixeira Camargos, 521 

Contagem – Minas Gerais 
TELEFONE: 3391-1204 

 

LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 

ENSINO FUNDAMENTAL (5º ANO) 

 

 

LIVROS: Editora Positivo 

1) Livro Didático + Caderno de Atividades - Ed. Positivo 5º ano/E. 

Fundamental 1 

 

2) Coleção Voe Alto – E. F. 1 – 5º ano 

     1º Bimestre: “Haicais visuais” – Nelson Cruz 

     2º Bimestre: “O país do quase” – Tadeu Pereira 

     3º Bimestre: “O jogo das moradas pulsantes” – Tadeu Pereira 

     4º Bimestre: “À procura de um emprego” – Júlio Emílio Braz 

 

 

MATERIAL DE PAPELARIA 

1 pacote de 500 folhas de papel A4. 

7 cadernos 80 folhas com pauta e 

margem 

1 caderno brochurão 96 folhas 

1 caderno de desenho grande 

1 agenda com um dia em cada 

página (média) 

1 bloco de fichário 

1 caixa de lápis de cor grande (12 

cores) 

2 lápis pretos, 1 apontador,  

1 borracha,  

1 régua geométrica 

1 tesoura sem ponta 

1 revista em quadrinhos nova 

1 tubo de cola branca médio 

1 jogo de canetinhahidrocor 

1 pote tinta guache 250ml (lilás ou 

roxo) 

2 fitas adesivas coloridas (1 azul e 1 

vermelha) 

1 pincel para pintura nº 14 

1 pasta de plástico com elástico  

1 pacote 50 folhas papel A4 colorido 

1 pacote de folha de papel 40 Kg 

branco 

 

 

 

 



 

TUTORIAL PARA COMPRA DO LIVRO 

- Entre no site da Loja Virtual Positivo e faça o login: 

montessori.lojanaescola.com.br 

- Crie uma conta 

- Preencha o formulário 

- Preencha nome completo do aluno, série e nível de ensino Ed. Infantil 

(G3, G4, G5) , Fundamental I (1º ao 5º), Fundamental-II (6º ao 9º) e 

Médio (1º ao 3º). Os livros serão enviados de acordo com a série do aluno. 

- Se você tiver mais de um filho na escola, basta clicar em ADICIONAR MAIS 
ALUNOS. 

- Crie uma senha (mínimo de 6 caracteres) para acessar a loja nas próximas 

vezes. 
- Clique em CADASTRAR 

- Após estar “logado” na loja, seu nome vai aparecer no topo da página 

- Para iniciar a compra, clique no botão ADICIONAR AO CARRINHO 
- Em seguida, aparecerá uma mensagem dizendo que a coleção anual foi 

adicionada. 

- Clique em AVANÇAR. 
- Confira os dados e escolha o frete (o endereço de entrega será sempre o da 

escola) 

- Clique em AVANÇAR 
- Confira endereço e frete. 

- Escolha forma de pagamento e clique em AVANÇAR 

- Aceitar os termos de uso 

- Finalizar pedido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

- Todo o material deve ser marcado com o nome e turma do aluno. 

- O aluno levará para casa na mochila apenas o material necessário para 

os deveres de casa e a agenda, para não ficar pesado na mochila. 

- Ao final de cada bimestre o aluno levará para casa os trabalhos e 

provas feitos durante o bimestre. 

- No primeiro dia de aula os alunos levarão um cronograma com as datas 

de entrega dos materiais. 
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