Curso: 5º Ano (completando 10 anos até 30/06)
Relação do Material – Ano: 2017
Início das aulas: 26/01/17
Entrega do material: O aluno deverá trazer todo o material no 1º dia de aula.
PAPELARIA:
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – tamanho grande ( 1 folha para cada dia ).
- 01 apontador.
- 01 corretivo.
- 02 lápis pretos, nº 2.
- 01 borracha branca.
- 01 caneta esferográfica azul.
- 01 caneta esferográfica verde.
- 01 caneta hidrográfica preta, ponta fina ( tipo ultrafine).
- 01 caixa de lápis de cor – 24 cores.
- 01 régua transparente de 20 cm .
- 01 estojo de canetas hidrocor, com 12 cores.
- 01 tesoura.
- 01 tubo de cola – 90g.

O material ao lado deverá
permanecer dentro da mochila,
já a partir do 1º dia de aula,
totalmente etiquetado com o
nome do aluno.
Esse material deverá ser
reposto durante o ano.

- 01 pacote de papel sulfite – A4 – colorido
- 01 pasta preta, contendo 10 plásticos grossos (tamanho sulfite) etiquetados.
- 05 cadernos universitários, capa dura, 100 folhas, espiral:
 01 para Ciências;
 01 para Português;
 01 para História;
 01 para Geografia.
 01 para Matemática.
- 01 caderno de capa dura – tamanho pequeno - brochura, 100 folhas para Inglês.
- 01 pacote de papel sulfite A4.Obs: Cada pacote contém 500 folhas.
- 01 bloco Criativo – 8 cores – 235 X 325 – 32 folhas.
- 100 folhas de caderno único, pautadas.

ARTE
No início do ano, pediremos a quantia de R$ 50,00 para aquisição do material a ser
usado durante o ano letivo de 2017.
Essa medida evitará o transporte desse material para o Colégio e/ou o seu
esquecimento, o que impediria a participação do aluno nas aulas de Arte.
Pensando no bom aproveitamento dos alunos, contamos, como sempre, com a
colaboração dos Srs. Pais.
Atenção, Senhores Pais, as aulas do Período Integral poderão necessitar de
materiais próprios para a execução dos trabalhos – eles serão solicitados no
decorrer do ano.

LIVROS:
 PORTUGUÊS:
1) Marcha Criança – Língua Portuguesa – 5º ano
Autores: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete M. Antunes / Armando Coelho de
Carvalho Neto
Editora: Scipione
12ª Edição - 2015
ISBN: 9788526295988
2) Minidicionário Houaiss da Língua Portuguesa (nova edição – 3ª)
Autor: Antonio Houaiss
Editora: Objetiva – Distribuição: Editora Moderna
Obs: Os alunos que já possuem um minidicionário de boa qualidade não precisam
comprar o acima indicado.
3) Marcha Criança – Caligrafia com Ortografia e Gramática – 5º ano
Autoras: Maria Teresa Marsico / Armando Coelho de Carvalho Neto
Editora: Scipione
2ª Edição
ISBN: 9788526298255
 GEOGRAFIA:
Brasil em Mapas – Atividades de Geografia e História do Brasil com Mapas
Autora: Renata Siebert
Editora FTD
ISBN: 9788532274960

Obs.: Usar o do 4º ano
 INGLÊS:
Our Discovery Island Level 5
Autores: José Luis Morales
Editora Pearson

ISBN: 9788588318069
Obs.: Livro importado. Deve ser adquirido no início do mês de janeiro de 2017, visto
que ele tem se esgotado rapidamente. Após esse período, é muito difícil encontrá-lo.
Livros paradidáticos serão solicitados durante o ano, um por trimestre.
Para as aulas de Culinária: touca e avental – à venda na Lojinha do Colégio.
OBSERVAÇÃO – SOMENTE PARA MATERIAIS DESSA LISTA
A

LIVRO FÁCIL está à

disposição dos Senhores Pais

SOMENTE pelo site

www.livrofacil.net, onde serão encontrados, apenas, os livros constantes desta lista de material do
aluno.

FELIZ ANO LETIVO!

A COORDENAÇÃO

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS – EDITORA MODERNA 2017

Insira ou cole aqui o

5oano Ensino Fundamental I
MATERIAIS DIDÁTICOS
Rede Compartilha: Item exclusivo do projeto Moderna.Compartilha, composto pelos
materiais abaixo:
 5 o ano - Game interativo Xmile, livro Habilidades Digitais e acesso ao Sistema de
Gestão da Aprendizagem.
A Rede.Compartilha é um elemento exclusivo do Projeto Moderna.Compartilha, por
isso, só poderá ser adquirida pelo site de vendas do projeto. Os livros didáticos da
Editora Moderna podem ser comprados em conjunto com a Rede.Compartilha.
Conheça os benefícios e opções de compra do site de vendas do Compartilha em
http://www.modernacompartilha.com.br. Em caso de dúvidas, por favor, entre em
contato conosco no e-mail atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br
ou no 0800 770 3004.
 DISCIPLINA: Geografia
Título: Projeto Presente – Geografia – 5
Autores: Neuza Sanchez Guelli / Allyson Lino
Editora: Moderna
Edição: 4ª Edição
ISBN: 9788516098018
 DISCIPLINA: Matemática
Título: Matemática – 5
Autores: Cláudio Marques / Ênio Silveira

Editora: Moderna
Edição: 4ª Edição
ISBN: 9788516101145
 DISCIPLINA: Ciências
Título: Projeto Buriti – 5
Obra coletiva concedida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna
Editora: Moderna
Edição: 3ª Edição
ISBN: 9788516088828

 DISCIPLINA: História
Título: Projeto Presente – História - 5
Autor: Ricardo Dreguer / Cássia Marconi
Editora: Moderna
Edição: 4ª Edição
ISBN: 9788516097851
ORIENTAÇÕES SOBRE A COMPRA DOS MATERIAIS DIDÁTICOS MODERNA.COMPARTILHA
COMO ACESSAR:
Acesse o www.modernacompartilha.com.br e clique em “Compre Aqui”.
OPÇÕES DE COMPRA:
A. Você poderá adquirir a Rede.Compartilha* + Livros Didáticos
Esta opção garante um valor diferenciado para a Rede.Compartilha, sempre menor
em comparação à compra desse item separadamente, e com diversos outros
benefícios, em que você terá um melhor custo-benefício.
B. Ou, adquirir somente Rede.Compartilha*
Opção sem condição especial. Atente-se, pois nessa opção benefícios de preço, formas
de pagamento e entrega são diferentes. A compra dos livros didáticos poderá ser feita
em qualquer livraria.
A Rede.Compartilha é um elemento exclusivo do Projeto Moderna.Compartilha, por
isso, só poderá ser adquirida pelo site de vendas do projeto. É o seu uso, associado aos
livros didáticos, que tornará o dia a dia dos alunos mais dinâmico e interativo,
potencializando seu interesse nos estudos e ampliando seu aprendizado.
FORMAS DE PAGAMENTO:
Cartão de Crédito – Em até 10 vezes na opção A e sem parcelamento na opção B.
Boleto à vista.
Transferência bancária à vista.

