5º. Ano
Livros Didáticos
Os livros kit do 5º ano compreende: Ciências Humanas e da Natureza, Língua Portuguesa, Matemática, Ensino Religioso,
Inglês, Arte (2 cadernos) + COLEÇÃO IMAGINAÇÃO E ARTE.
Os livros didáticos fazem parte do material elaborado pela Rede Salesiana Brasil de Escolas, adotados em todas as escolas
salesianas do Brasil. O material é composto de livros impressos integrados ao conteúdo digital interativo. A compra deve ser
realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil no endereço: http://loja.edebe.com.br/

Material Complementar
☐ GRAMÁTICA – Gramática Fundamental – 5º ano. Douglas Tufano / Editora Moderna
☐ OPEE - Empreendedorismo e Projeto De Vida - 5º ano. Fraiman,Leo / Editora FTD
☐ ARTE – Arte e Habilidade – 5º ano. Angela Anita Cantele e Bruna Renata Cantele / Editora IBEP/FTD
☐ Educação Financeira – Oficina das Finanças na Escola – 5º ano. Carolina Simões Lopes Ligocki e Silvana Maria Silva
Lunes / Editora Oficina.
☐ 01 minidicionário de Língua Portuguesa.

Paradidáticos
☐ Gente Bem Diferente / Autora: Ana Maria Machado / Ilustrações: Marília Pirilo / Editora FTD.
☐ Ioiô/ Autora: Belise Mofeoli/ Ilustração Raoni Xavier/ Editora: Paulus.
☐ Mgkai, o Estrangeiro / Autora: Sheila Kaplan / Ilustrações: Sami Ribeiro / Editora Edebê
☐ 2 gibis
☐ 4 revistas com gravuras para pesquisa e recorte em sala.

Material Individual Comum a Todas as Áreas de Estudo
☐ 02 cadernos com 96 folhas pautadas – um para português, outro para matemática.
☐ 04 cadernos com 48 folhas pautadas – um para Ciências da Natureza, um para Ciências humanas, um para Inglês e
um para dividir com Ensino Religioso e Filosofia.
☐ 01 estojo
☐ 01 tesoura sem pontas com nome gravado
☐ 01 régua de 30 cm
☐ 01 compasso
☐ 01 transferidores
☐ 01 lápis grafite preto nº 2 apontados
☐ 01 borracha
☐ 01 apontador com depósito
☐ 01 corretivo líquido
☐ 02 marcadores de texto
☐ 02 canetas esferográficas azul e preta escrita fina
☐ 01 caixa de lápis de cor 12 cores
☐ 01 estojo hidrocor ponta fina 12 cores
☐ 01 tubo de cola 90g
☐ 01 cola em bastão
☐01 pasta para portfólio (produção de texto).

Obs.:
a) Os cadernos deverão ser identificados.
b) Não é permitido o uso do fichário.
c) Solicita-se evitar a compra de cadernos com espiral e caderno separados por matéria.

Material de Artes
☐ 01 caixa de lápis de cor - 12 cores
☐ 01 caixa de gizão de cera – 12 cores.
☐ 02 tubos de cola 90g
☐ 01 cola em bastão
☐ 02 blocos criativo
☐01 estojo (6 unidades) de tinta colorida c/ gliter
☐ EVA plush 1 placa
☐ 01 bloco de lumi paper
☐01 caixa com tinta relevo – 6 cores
☐ 02 rolos de fita crepe marrom
☐ 01 rolo de fita dupla face
☐01 bloco de A4 branco (100 folhas)
☐01 bloco de papel canson A3 (20 folhas)
☐ 02 cartolinas dupla face branca.
☐ 01 folhas de papel cartão.
☐ 01 rolo de papel crepom.
☐ 01 tela de pintura 30x30cm ou 30x20cm.
☐ 02 pinceis para pintura (chato nº 0 e nº 12).
☐ 02 potes grandes de tinta guache (cores variadas)
☐ 02 Fita Durex Larga
☐ 1 metro de tecido estampado

Uniforme Escolar
☐ Uniforme escolar diário – Será obrigatório o uso do uniforme completo;
☐ Uniforme de Educação Física (Camiseta e bermuda com o logotipo do Colégio)
☐ Jaleco branco de algodão de manga comprida para laboratório – Uso obrigatório para Ensino
Fundamental II e Médio (Não pode ser de tactel e deverá constar o nome do aluno);
☐ Calçado – Tênis preto.
As camisetas, blusas e casacos do uniforme devem ter o nome do aluno bordado no lado direito, na
altura do logotipo do Colégio, no seguinte padrão: Fonte: Melco, tamanho: 0,8cm – maiúscula.
Os uniformes da Rede Salesiana Brasil de Escolas só poderão ser adquiridos:

Através dos sites
www.rseloja.com.br
www.pluriforme.com.br
 Em Lojas Físicas credenciadas
 Casa do Colegial, Quadra 509, Bl B, Asa Sul, (61)3244-2512/3242-4423, email:
orcamento509@e-colegial.com.br;
 Livraria e Papelaria Flórida: Avenida Central, Bl 790, Lts 12/13 – Loja ½, Núcleo Bandeirante.
(61)3552-0139, email: papelariaflorida@hotmail.com.

Informações Importantes






O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do Colégio;
Será obrigatório o uso regular do material solicitado pelo colégio;
Não é permitido o uso de fichário;
Todo material deve ser identificado;
Outros materiais podem ser solicitados no decorrer do ano letivo.

Início das Aulas: 28/01/2019

