COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA
Rede Sinodal de Educação

MATERIAL ESCOLAR - 5º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL/ 2018
SOBRE A BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA – MATERIAIS DA EDITORA MODERNA
Através da parceria com o CEAP, a Editora Moderna está oferecendo condições diferenciadas para a
aquisição dos livros didáticos desta editora que integram as listas de materiais da escola. Por esse
sistema, a aquisição dos livros acontece pela internet, com 7% de desconto e possibilidade de pagamento
em até 10 vezes no cartão de crédito. Os livros serão entregues no CEAP e poderão ser retirados pelas
famílias/alunos nos primeiros dias de aula.

Confira no site da escola ou na fanpage o passo a passo sobre como fazer. Ou acesse o site
www.modernacompartilha.com.br e entre no menu COMPRE AQUI.

 1 cadernos pequenos, capa dura (48 folhas) identificado para aulas de Artes;
 8 cadernos grandes, capa dura (96 folhas) identificados para os componentes: Matemática,
Língua Portuguesa, Estudos Sociais, Ciências, Ensino Religioso, Educação Física, Língua
Alemã e Língua Inglesa;
 Caderno de Informática Educativa (o mesmo do ano anterior; no caso de compra deve ser
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 1 estojo contendo: lápis, borracha, cola, apontador, canetas esferográficas e coloridas, lápis
de cor, tesoura sem ponta;
 Régua de 30 cm;
 Dicionário (mesmo do ano anterior).
PARA AULAS DE ARTES:














1 bloco de papel sulfite tamanho A3;
1 camiseta usada;
1 pasta plástica tamanho A3;
1 pano usado para limpar pincéis;
2 pincéis nº 2, 6, 10 e 20;
1 tubo de cola líquida Tenaz (110g);
1 tesoura identificada;
1 rolo de fita papel;
1 régua de 30 cm;
2 revistas e jornais para recorte;
1 potinho plástico vazio;
1 caixa de lápis de cor aquarela;
1 caneta para escrever em CD
PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:

 Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data
entre fevereiro ou março/2018 (entregar na secretaria até 20/03/2018).
BIBLIOGRAFIAS DE USO OBRIGATÓRIO:
 1 Dicionário pequeno Alemão-Português/Português-Alemão (Michaelis).
 1 Dicionário de Língua Inglesa Oxford.
 Kids Web nº 5. Second Edition. Editora Richmond. 2014.
 KOCH, Siziane. Estado do Rio Grande do Sul: espaço e tempo. Ensino Fundamental: anos
iniciais. Volume único. 2ª Edição. Editora Ática, São Paulo. 2014.
 Literatura: A menina que descobriu a América. Ilka Brunilde Laurito.
(Ao longo do ano, outras literaturas serão adotadas).
 Ciências Naturais – Aprendendo com o cotidiano. Volume 7. Canto& Canto. Editora Moderna.
6ª Edição. 2017.
 Livros de Matemática e Língua Portuguesa – A Editora FTD, fornecedora deste material fará
o balcão de vendas na escola, nos dias 22 e 23/02/2018, oportunidade em que os pais farão a
aquisição com o desconto de 12% sobre o preço de capa e, ainda, com venda a prazo.
 A Bibliografia para aulas de Língua Alemã será divulgada no início das aulas e encomendada
pela escola mediante autorização dos pais.
Informações Adicionais:
 No 1º dia de aula (19/02 – 13h30min – 18h), os alunos deverão trazer lanche e a mochila
organizada conforme horário do dia que será divulgado no site da escola.
 Os livros começarão a ser utilizados nas aulas a partir da primeira semana de março.
 Reunião com pais e participação dos alunos – 15 de fevereiro às 18h30min.

