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INSTITUTO EDUCACIONAL LONDRINA 
AV. BERNARDO GUIMARÃES, 237. 
BAIRRO LONDRINA – SANTA LUZIA/MG 
CEP: 33115-650 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022 
ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
Prezada Família, a lista de material é constituída, única e exclusivamente, de itens indispensáveis ao 
cotidiano escolar de seu (a) filho (a), no decorrer do ano de 2022. 
 
 

1. Material Pedagógico de uso individual 
 

QTDE. DISCRIMINAÇÃO  QTDE. DISCRIMINAÇÃO 
1 Bolsinha contendo: 

(3) Lápis preto n° 2, (2) borrachas 
pequenas e macias, (1) caixa de lápis 
de cor de 12 ou 24 unidades, (1) cola 
branca líquida ou bastão, (1) tesoura 
sem ponta, (1) apontador 

 9 Cadernos universitários, com pauta, 
grande, preferência capa dura  c/ 96 fls – 
1 para cada matéria: Português, 
Matemática, Geografia, História, 
Ciências, Inglês, Literatura, Artes e Ed. 
Física 

1  Régua  1 Caderno Alibombom (caligrafia) 
1  Garrafinha ou Squeeze de água com 

identificação do aluno 
 1 Kit individual (recipiente com álcool 70%, 

lenços, 2 máscaras extras e saco para 
guardar as máscaras usadas) 

 

Observações: 
→ Todos os materiais devem ser identificados com o nome do aluno. 
→ Os materiais devem ser repostos quando necessário. 
→ É proibido trazer e utilizar corretivos e estiletes. 
→  Materiais complementares para aulas poderão solicitados a cada projeto. E sempre que a atividade 
exigir poderão ser usados de forma coletiva.  
→ Caso julgue benéfico aos alunos, a professora regente poderá, no início do ano letivo combinar com os pais de 
os mesmos deixarem a bolsinha na escola. Neste caso os pais deverão ter uma bolsinha extra em casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Como identificar os materiais: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNOS E LIVROS 

 
Obrigatório nome do aluno dentro do 

caderno/livro e etiqueta do lado externo 

BOLSINHAS 

 
Colocar um identificador de chaves (estilo 

chaveiro) no zíper da bolsinha. 

LÁPIS E OUTROS ITENS 

 
Colocar nome em todos os lápis e 

materiais da bolsinha 

GARRAFINHAS 

 
Colocar um identificador de chaves (estilo 

chaveiro) na garrafinha. 

 

 
Colocar nome na lancheira (algumas vem com o 

espaço). Se não tiver, colocar identificador de 
chaves (estilo chaveiro) no zíper da lancheira. 

 
Toalhinhas de lanche deverão ser 
bordadas, preferencialmente com 

nome e sobrenome. 

(31) 3637-0897 
(31) 98540-6720 
www.institutolondrina.com.br 
institutolondrina@gmail.com 

 

INÍCIO DAS 
AULAS 2022 

02 DE FEV 

Laura Brito 
2º Ano 

http://www.institutolondrina.com.br/
mailto:institutolondrina@gmail.com
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2. Livros Didáticos 

No Ensino Fundamental Anos Iniciais utilizamos o material didático do Sistema Maxi de Ensino, 
que tem como objetivo a formação integral de uma geração de cidadãos racionais e 
emocionalmente preparados, capazes de compreender a multiplicidade do mundo, 
apresentando um equilíbrio das suas aptidões comportamentais e cognitivas.  
 

 
Kit  composto por 4 livros integrados. Cada livro 
integrado compreende os conteúdos de Língua 
Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia. 
O livro de Artes e Inglês vem em formato anual. 
 
 

 
Observações: 
→ É imprescindível adquirir os livros antes do início de aulas previsto para 2022 (02 de fevereiro de 22).  
→ Os livros serão entregues semestralmente. No início do ano o aluno receberá os livros integrados 1 e 2 e os livros 
anuais de inglês e artes. Antes do início do 2º semestre o aluno receberá os livros integrados 3 e 4. 

 

3. Livros paradidáticos (literatura) 

No ano de 2022 a turma irá utilizar dois livros de literatura, sendo 1 por semestre. Por solicitação de alguns 
pais os livros estarão disponíveis para venda na escola através da editora – sob encomenda e em quantidade 
limitada, mas reforçamos que não é obrigatório adquirir o mesmo na escola, podendo o mesmo ser adquirido 
em livrarias, sebos, empréstimo, dentre outros. Os livros paradidáticos são material obrigatório e 
imprescindíveis para um bom desenvolvimento das aulas de literatura.  
 

1º semestre 2º semestre 

  
 
4. Uniformes 

O uniforme facilita a identificação dos Educandos com a instituição 
escolar. Ele identifica seu perfil como estudante, trazendo ainda agilidade 
e economia para o vestuário. A blusa do uniforme escolar é de caráter 
obrigatório. Todos os alunos deverão utilizá-la. 
 
O uniforme está disponível da secretaria da escola, mas o 
responsável poderá optar em adquirir o uniforme de outro fornecedor 
idôneo, comprometendo-se a Escola a disponibilizar informações e 
especificações técnicas do uniforme, caso solicitada. 

SÉRIE VALOR ATÉ 12X NO CARTÃO 
SEM JUROS 

À VISTA – 10% DE DESCONTO 
DINHEIRO, BOLETO, 

TRANSFERÊNCIA OU PIX 

À VISTA – 5% DE DESCONTO 
CARTÃO DE DÉBITO OU CRÉDITO 

1º ANO R$ 462,00 12 parcelas de R$ 38,50 R$ 415,80 R$ 438,90 
2º ANO R$ 483,00 12 parcelas de R$ 40,25 R$ 434,70 R$ 458,85 
3º ANO R$ 507,00 12 parcelas de R$ 42,25 R$ 456,30 R$ 481,65 
4º ANO R$ 528,00 12 parcelas de R$ 44,00 R$ 475,20 R$ 501,60 
5º ANO R$ 573,00 12 parcelas de R$ 47,75 R$ 515,70 R$ 544,35 

Joana Banana 
Autor: Cristina Porto 
ISBN: 9788508081660 
Editora: Ática 

Preço de Capa 
R$ 54,00 

Preço de Capa 
R$ 54,00 

Diário de Pilar no Egito 
Autor: Flávia Lins e Silva 
ISBN: 9788566642346 
Editora: Pequena Zahar 


