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5º ano / Ensino Fundamental I
LIVROS DIDÁTICOS
Língua Portuguesa

Faça Língua Portuguesa - 5º ano. Bel,Christianne e Cristiane. FTD

Matemática

Faça Matemática - 5º ano. Katia Smole, Maria, Vlademir. FTD.

Ciências

Faça Ciências - 5º ano. Geslie Coelho. FTD.

História

Faça História - 5º ano. Ana Lúcia Lana Nemi. FTD.

Geografia

Faça Geografia - 5º ano. Silas Junqueira. FTD.

Inglês

Brick by Brick - V.5. Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene. Standfor/FTD.
Semear juntos, volume 5. Mar Sánches Sánches, Hortensia Muñoz
Castellanos. - 1. ed. - São Paulo: Edições SM, 2017.

Ensino Religioso

MATERIAL INDIVIDUAL
- 1 pasta tipo Brasil;
- 1 pasta tipo Polionda de 3 cm de espessura –
COR AZUL (para Arte);
- 1 bloco de folhas brancas A3, Canson para
desenho – 140g/m² com 20 folhas;
- 3 cadernos (brochura) com pauta - 80 folhas
(Matemática, Português e Ciências);
- 2 cadernos (brochura) com pauta - 60 folhas
(Geografia e História).
- 1 caderno (brochura) pequeno – 48 folhas
(Ensino Religioso);
- 1 caneta ponta porosa, fina, preta
- 2 blocos pautados;
- 1 caixa de lápis de cor (24 cores);
- 1 caixa de canetas hidrocores finas (12 cores)
- 1 cola branca líquida ou bastão;
- 1 régua transparente de 30 cm;

- 1 tesoura pequena, sem ponta (com nome
gravado);
- 1 estojo escolar simples;
- 1 borracha macia;
- 1 apontador com depósito;
- 1 minidicionário de acordo com a última reforma
ortográfica. Sugestões: Houaiss (Editora
Objetiva), Michaellis (Ed. Melhoramentos), Aurélio
(Editora Positivo), Dicionário Didático (SM
Editora);
- 2 revista de história em quadrinhos
- 2 palavras cruzadas nível fácil. (Sugestão:
Picolé);
- 1 calculadora pequena;
- 1 pasta catálogo com 50 plásticos;
- 1 pasta catálogo com 20 plásticos.

IMPORTANTE:
 Todo o material deverá ser identificado com o nome e a turma do(a) aluno(a).
 Os livros e cadernos deverão ser encapados.
 Não serão aceitos cadernos que não sejam brochura.
 Os livros de literatura e os paradidáticos, quando necessários, serão solicitados durante o ano letivo.
 A agenda será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo.
 O uso do uniforme oficial do Colégio é OBRIGATÓRIO.
 O aluno só deverá participar das atividades escolares devidamente uniformizado.
 O uniforme oficial do Colégio (com a logo da escola) consiste em: blusa diária; agasalho tactel ou
moleton, calça tactel ou helanca; bermuda tactel ou helanca.
 Para as aulas de Educação Física: meninos – blusa regata, bermuda tactel; meninas – blusa regata e
calça legging ou de helanca.
 O calçado deverá ser tênis de cor(es) neutra(s). Não será permitido o uso de sandálias, chinelos,
sapatos de borracha ou plástico, tipo Croc.
 O aluno poderá utilizar calça ou bermuda jeans (sem desfiado ou bordado).
 Relembramos que NÃO será permitida a entrada de alunos com agasalho que não seja o exigido pelo
Colégio.
 As blusas de eventos do Colégio só serão permitidas por determinados períodos.

