PREZADOS PAIS:
O 5º Ano espera ansioso por vocês e seus filhos para juntos darmos continuidade a tão sublime
caminhada rumo ao conhecimento. Fortalecidos no AMOR ao próximo, SOMAREMOS nosso aprendizado e
DIVIDIREMOS nossos bons resultados que, com certeza, serão muitos.
Carinhosamente,
Professoras do 5º Ano.

No primeiro dia de aula, 25/01/2016, o nosso encontro será apenas com os pais, na sala de aula de seu (sua)
filho (a), das 7 às 8 horas da manhã. Sejam pontuais!

CADERNOS:
 01 caderno grande de 96 folhas para Matemática;
 01 caderno grande de 96 folhas para Português;
 01 caderno pequeno de 180 folhas para Tarefa de Casa;
 01 caderno grande de 96 folhas para Ciências e Geografia (dividi-lo) ;
 01 caderno grande de 48 folhas para Inglês;
 01 caderno grande de 48 folhas para História;
 01 caderno grande de 96 folhas para Formação Religiosa & Filosofia;
 01 caderno pequeno de 96 folhas para Música e Informática (dividi-lo);
 01 caderno pequeno de 96 folhas – Redação;
 01 caderno grande de Desenho para: Arte;
ATENÇÃO, PAIS!
 01 BÍBLIA pequena COMPLETA;
Na aquisição dos cadernos escolham os que
 01 Dicionário;
possuam margem e pauta bem definidas, evitando aqueles
 01 flauta-doce da marca (adquirida com o com desenhos. Identifique o material de seu (sua) filho (a) e
oriente para zelo e responsabilidade sobre o mesmo.
professor);

 Canetas (azul e preta são indispensáveis);
 01 pasta (escarcela fina) com elástico;
 01 caixa de lápis de cor;
 01 marcador de texto (lápis);
 01 copo ou garrafinha para água;
 01 tesoura sem ponta;

 Lápis grafite;
 Borracha;
 01 régua;
 01 transferidor;
 01 tubo de cola.

É proibido o uso de
“corretivo” no Colégio.
 Materiais para a aula de Arte que devem ser entregues no primeiro encontro com a professora de
seu (sua) filho (a), no dia 25/01/16:
 1 folha de papel laminado (vermelho);
 3 folhas de cartolina dupla face (amarelo ouro, azul royal e laranja);
 2 cartolinas máster (preta e verde);
 100 folhas de papel ofício A4 (marfim);
 2 folhas de EVA (vermelha e pink);
 1 folha de EVA com glíter (cor opcional)

Português Linguagens 5

Willian Cereja
Thereza Cochar

Atual

Matemática 5

Ênio Silveira
Cláudio Marques

Moderna

Lílian Bacchi
Célia R. Carone
Edílson A. Pichiliani

Moderna

Projeto Presente
Ciências Naturais (somente o livro)

Projeto Presente
História (somente o livro)
Projeto Presente
Geografia (somente o livro)

Kid’s Web 5
(Second Edition)

Ricardo Dreguer
Cássia Marconi
Neuza Sanchez Guelli
Allyson Lino

Obra coletiva
Editora chefe: Ana Lúcia Militello

Moderna
Moderna
Richmond

Coleção Microkids – Edição
reformulada – Tecnologia
Educacional

Lisalba Camargo
Roselita Camargo Guimarães

Camargo

Cidadania, Moral e Ética
(Edição renovada)

Armando Morais
Maria Soledade da Costa

Construir

Oficina de escritores

Hermínio Sargegentim

IBEP

Será vendido aqui no Colégio, diretamente
com a professora.

 Para uma melhor aprendizagem, NÃO ACEITAREMOS LIVROS USADOS OU XEROGRAFADOS.
 Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação do (a) aluno (a), ano que vai cursar, turma, nome
do colégio.
 A Editora Moderna realizará atendimento do Sistema MODERNA COMPARTILHA nas
dependências da Escola, como forma de facilitar a compra online dos livros didáticos. Mas em
casa, a compra pode ser efetuada através do site www.modernacompartilha.com.br

 Livros Paradidáticos:

 No dia 26/01/2016 será o início das aulas e o (a) aluno (a) deverá trazer:
 Cadernos do Para Casa / Arte;
 A Bíblia;
 Bolsinha de lápis;
 01 pasta com elástico identificada para atividades.

Obs.: Usaremos os livros a partir da segunda semana de aula.
Seja bem vindo (a) ao 5º ANO!

