
 
  

LISTA DE MATERIAL E LIVROS ADOTADOS – 2017 
 

5º ano - Ensino Fundamental  
 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 
Livro: Projeto Presente 
Autoras: Elody N. Moraes; Debora Vaz, 
Rosângela Veliago 
Editora: Moderna  - 4ª edição 
ISBN: 9788516097516 
 
DICIONÁRIO  
Minidicionário Houaiss  
Instituto Antônio Houaiss  
Editora Objetiva  
Integralmente adaptado à Reforma Ortográfica  
(Estando em bom estado, usar o dicionário do 
ano anterior)  
 
LITERATURA  
Livro: A semente que veio da África 
Autores: Heloísa Pires Lima; Georges Gneka; 
Mário Lemos 
Ilustração: Véronique Tadjo 
Editora Salamandra – ISBN: 8516043487 
 
Obs.: Os paradidáticos utilizados no 2º e 3º 
trimestres serão informados posteriormente. 
 
MATEMÁTICA 
Livro: Projeto Presente  
Autores: Luis M. Imenes/M. Lellis/ E. Milani 
Editora Moderna - 4ª edição 
ISBN: 9788516097691 
 
CIÊNCIAS 
Livro: Projeto Buriti 
Organizadora: Editora Moderna – 3ªedição 
 ISBN: 978851608882 
 
HISTÓRIA 
Livro: Projeto Presente  
Autores: R. Dreguer/ C. Marconi 
Editora Moderna - 4ª edição 
ISBN:9788516097851 
 
GEOGRAFIA 
Livro: Aprender Juntos 
Autora: Leda Leonardo da Silva 
Editora SM – 5ª ed. 
ISBN: 9788541814522 
 
INGLÊS 
Livro:Kid’s Web 5 – 2ª edição 
Autora: Ana Lucia Militello 
Editora Richmond 

 ISBN - 9788516091637 

 
ENSINO RELIGIOSO 
O livro didático a ser adotado para o Ensino 
Religioso será informado pelas professoras 
no início do ano letivo (Reunião de pais). 
 
 
 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Livro: LIGOCKI, Carolina Simões Lopes; IUNES, 
Silvana Maria Silva Iunes. Educação financeira 
na escola – Oficina das Finanças - volume 5. 
Brasília: Editora Oficina, 2014.  
ISBN - 978-85-68651-04-9. 
 
ARTE  
Para o ensino de Arte será solicitada a compra 
de livros paradidáticos, os quais serão 
informados na reunião de pais.  
Revista infantil que não esteja rasgada, ou com 
rabiscos, enfim, que esteja bem “conservada”.  
 
CADERNOS E OUTROS 
06 cadernos, tipo espiral, capa dura, 96 folhas 
(as folhas devem ser: brancas; sem 
ilustrações; não destacáveis).  
01 pasta de papelão com elástico  
03 lápis grafite nº 2  
02 canetas (azul e vermelha)  
01 tubo de cola (lavável)  
01 caixa de lápis de cor  
01 borracha macia  
01 régua (30 cm) transparente  
01 tesoura sem ponta 
01 apontador com coletor  
01 caneta marca-texto 
 
* Alunos novos - 01 pasta catálogo preta, 
contendo 20 plásticos.  
 
OBSERVAÇÕES  
- O material completo deverá ser entregue no 
primeiro dia de aula, identificado apenas com o 
nome do aluno e o ano;  
- Não há necessidade de encapar os livros e os 
cadernos, apenas etiquetá-los;  
- Os alunos do Colégio levarão as pastas, com 
as produções textuais, e deverão trazê-las no 
início do ano letivo, acrescidas de 20 plásticos. 
 
REUNIÃO DE PAIS - Dia 23/01/2017 (segunda-
feira) - 19h30  
Para que nossa atenção seja completa, 
pedimos, cordialmente, que não tragam seus 
filhos.  
 
Início das aulas: 25/01/2017 (quarta-feira)  
Período Matutino: 7h30  
Período Vespertino: 13h10  
 
No 1º dia de aula, os alunos serão 
recepcionados na sua sala de aula e os pais 
poderão acompanhá-los para ajudar com o 
material. 
  
 

 
 

UNIFORME NO VERSO 



 
  
 
 

UNIFORME ESCOLAR - 2017 
 
 
É obrigatório a todos os alunos, para entrar e, para permanecer nas 

dependências do Colégio nos dias letivos. Os pais devem adquirir uniformes 
apenas dos fornecedores credenciados, pois somente eles é que confeccionam o 
uniforme oficial do Colégio. 

O Colégio não se responsabiliza pelas peças adquiridas fora do padrão 
especificado aos fornecedores credenciados. Todas as peças devem ter a 
logomarca do Colégio. 

 
- Camiseta 
- Calça jeans azul 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel ou moletom). 
- Calçados: Tênis ou sandália com tira no calcanhar. 
- Abrigo - jaqueta e calça de tactel; 
- Abrigo - blusa e calça de moletom. 
 
Uniforme para aulas de Educação Física 
- Camiseta específica para Educação Física: camiseta cavada na cor azul(*); 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel e moletom); 
- Calçado: Tênis. 
 
Observações: Nos dias frios é autorizado o uso da jaqueta de tactel ou da blusa de 
moletom por cima da camiseta cavada. 
(*) Apenas no ano letivo de 2017 será permitida a utilização das camisetas de 
Educação Física de cor branca remanescentes.  

 
Observações: 
Não é permitido o uso de bonés ou gorros na sala de aula, nem a entrada de 
alunos com short ou “legging” para uso nas aulas de Educação Física. 
 
 
FORNECEDORES CREDENCIADOS 
Artes Screen 
Rua Luís Antônio da Silveira, 707 - Boa Vista. Fone: 3233-8509 / 3222-5701 
 
Bell Uniformes 
Rua Independência, 3873 - Bom Jesus. Fone: 3232-8747 / 3235-2490 / 3304-
8998 
 
Juniformes 
Rua Dr. Presciliano Pinto, 2261 – Boa Vista. Fones: 3231-2738 / 3225-2174 
 
New Summer 
Loja 1: Av. Adolfo Lutz, 975 - Santa Cruz. Fone: 3121-9060 
Loja 2: Rua Antônio de Godoy, 3721 - Redentora. Fone: 3218-8060 
 

Preços, qualidade e condições de venda são de total responsabilidade dos fornecedores. 
Aconselhamos a identificação do uniforme com o nome e a classe do aluno e providenciá-lo 
com antecedência, evitando as encomendas de última hora. 

 
 
 


