
5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2023 
1.- LÍNGUA PORTUGUESA 
Projeto Presente  

Autoras: Elody N. Moraes; Débora Vaz,  

Rosângela Veliago.  
Editora: Moderna - ISBN: 9788516119355  
 

 
2.- MATEMÁTICA 
Livro: Projeto Presente 

Autores: Luis M. Imenes; Marcelo Lellis 
Editora: Moderna - 5ª edição 
ISBN: 9788516120030 
 

 
3.- CIÊNCIAS 
Livro: Projeto Buriti Plus 5 

Edições Educativas da Editora 
Editora: Moderna - 1ª edição 

ISBN: 9788516112936 

 
HISTÓRIA 
Livro: Vamos aprender - História 5º ano 

Autores: Caroline Minorelli e Charles 
Chiba 
Editora: SM - 2ª edição 

ISBN: 9786557440582 

 
GEOGRAFIA 
Livro: Vamos aprender - Geografia 5º ano 

Autora: Valquiria Garcia 

Editora: SM - 2ª edição 
ISBN: 9786557440674 

 
INGLÊS 
Livro: Explore Our World 5 - 2nd Edition- Student   
Book + Online Practice 
Editora: National Geographic Learning 
ISBN: 9780357373491 
 
ENSINO RELIGIOSO 
Semear juntos, 5: Ensino Religioso / obra coletiva. 
Edições SM.  
ISBN: 9786557440216 
 
CADERNOS E OUTROS 
06 cadernos, tipo espiral, capa dura, de uma matéria 
(80 ou 96 folhas).  
Obs: as folhas devem ser brancas, sem ilustrações e 
não destacáveis  

01 pasta de plástico com elástico (para o PEI) 
02 pastas de papelão com elástico (DHS e Fichas) 

03 lápis grafite nº 2 
02 canetas (azul e 
vermelha) 
01 tubo de cola (lavável) 
01 caixa de lápis de cor 
01 régua (30 cm) 
transparente 

01 borracha macia 
01 tesoura sem 
ponta 
01 apontador com 
coletor 
01 caneta marca-
texto 
 

DICIONÁRIO 
Minidicionário Houaiss 

Instituto Antônio Houaiss. Editora Moderna Integralmente 
adaptado à Reforma Ortográfica  
 

Obs.: Os paradidáticos indicados para leitura serão 
informados no início de cada trimestre. 
 
PEI - o Programa de Enriquecimento Instrumental é 
constituído por um conjunto de tarefas organizadas em um 
grau de dificuldade crescente e voltadas à formação de 
hábitos cognitivos. Os materiais a serem utilizados no ano 
letivo serão adquiridos pelo Colégio e cobrados via boleto. 
Valor anual: R$ 213,00 ou 3x R$ 71,00. As datas de 
vencimento dos boletos serão em março/abril/maio. 
 
OBSERVAÇÕES 

- No início do ano letivo, é preciso que o aluno esteja com 
todos os materiais organizados e devidamente 
identificados com o nome do aluno e o ano. Não há 
necessidade de encapar os livros e os cadernos, apenas 
etiquetá-los; 
- Todos os materiais solicitados (inclusive o dicionário e os 
cadernos) podem ser reutilizados caso estejam em bom 
estado. 

 

REUNIÃO DE PAIS: No início do ano teremos reuniões de 
pais e as informações serão divulgadas no site do colégio 
com antecedência.   
 

Início do ano letivo: 25/01/2023 (quarta-feira).  
Horário de entrada: Matutino - 7h; Vespertino - 13h10 

 
Com o intuito de disponibilizar o material escolar com 
o menor preço do mercado, a escola firmou uma 
parceria com a empresa Saber em Movimento. Para 
acessar as listas é só clicar neste link 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/.  
E tem desconto EXTRA para os pais do Colégio! 

 

ATENÇÃO: os livros acima relacionados  
(1, 2 e 3) deverão ser comprados em 
https://payment.modernacompartilha.com.
br/br/comp/version2/inicio 
Serão entregues no colégio mediante 
apresentação de voucher de compra. O 
período de entrega será divulgado nas redes 
sociais do colégio. 
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