5º ANO – 2021
 O material didático deverá ser adquirido no site da Edebê Brasil. EXCETO O LIVRO
DE INGLÊS DO PROGRAMA BILÍNGUE
COLEÇÃO NAUTAS - Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História, Geografia, Ensino
Religioso, Robótica, Ampliando Rotas e Revista da Família) – Editora Edebê Brasil (RSB).
Observações:
1- Os livros acima serão comercializados exclusivamente por meio da loja virtual da Editora Edebê
Brasil, no seguinte endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br. (Verificar passo a
passo no anexo.)
2- As formas de pagamento disponíveis são:
 Cartão de crédito em até 10x sem juros;
 Boleto à vista com 5% de desconto.
3- Os livros adquiridos chegarão à escola. Posteriormente, encaminharemos ao responsável um
comunicado para a retirada.

Adquirir também no site da EDEBE:
Léo e uma viagem surreal- Os caminhos de um Rio.
Severina A Menina Rica do Sertão
Faísca cabelo de fogo coração de ouro
ATENÇÃO: Não comprar o Livro Pack Inglês. O livro adotado de Inglês não será da
EDEBÊ.

Outros livros:
PROGRAMA BILÍNGUE

5o ano: Guess What 5
Guess What! Level 5 Pupil's Book - Susannah Reed, with Kay Bentley – British English Cambridge University Press
ISBN –9781107545397
Guess What! Level 5Activity Book with Online Resources - Susan Rivers– British English Cambridge University Press
ISBN –9781107545427
OBS: O livro de Inglês será vendido no Colégio, pela editora, com desconto de 20% e em
até 6 vezes sem juros no cartão, no período de
08/02/2021 a 26/02/2021 de 8h as
18h. ou pelo site: WWW.sbs.com.br/colegiopioxii





Minidicionário da Língua Portuguesa
Produção de texto-Marcha Criança 5ºano- Antônio Barreto,Graça Sette, Ivone Ribeiro,
Márcia Travalha e Nara Bital- Editora Scipione
Gramática- Marcha Criança 5º ano- Autores; Maria Tereza, Maria Elisabete e
Armando Coelho-Editora Scipione

Outros itens
 01 pasta ou mochila para carregar o material escolar
 02 Pastas catálogo 30 Plásticos para Arte- Música
 01 caderno, encapado para Ciências (96 folhas)
 01 caderno, encapado, para Ensino Religioso (60 folhas)
 01 caderno, encapado, para Geografia (96 folhas)
 01 caderno, encapado, para História (96 folhas)
 01 caderno, encapado, para Inglês (60 folhas)
 01 caderno, encapado para português (96 folhas)(Produção de texto)
 01 caderno, encapado para Matemática (96 folhas)
 01 tela para pintura 20 x 30 –tecido de algodão
 10 folhas de papel quadriculado (tamanho A4)
 01 calculadora simples
 01 caneta marca texto
 01 cola branca (90g)
 01 compasso
 01 estojo contendo: 01 apontador com depósito; 01 caixa grande com lápis de cor – 12 cores;
01 borracha macia; 03 lápis pretos nº 02 ou lapiseira nº 07
 01 régua com figuras geométricas
 01 régua de 30 cm, resistente
 01 tesoura sem ponta
 01 transferidor
 01 bloco pautado
 01 garrafa squeeze para água, com o nome da criança gravado
Observações importantes:
Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do aluno. A escola não se
responsabilizará por uniformes e materiais não identificados.
Somente serão aceitos cadernos tipo brochurão.
Na reunião de pais, a professora informará o título do livro para a biblioteca de sala, que
será usado no 1º semestre e será renovado no 2º semestre.
Outros materiais e paradidáticos poderão ser pedidos aos alunos durante o ano, de
acordo com os projetos.
Em 2021 estaremos adotando o uniforme novo da Rede Salesiana de Escolas, mas o
antigo ainda poderá ser utilizado por mais 01 ano.
Os alunos deverão frequentar o Colégio sempre de uniforme. Também o agasalho faz parte do
uniforme.
É importante marcar as peças do uniforme com o nome do aluno. O calçado do uniforme é o tênis.
O Uniforme Escolar poderá ser adquirido nos seguintes endereços:
 Pluriforme: loja- Rod. Anel Rodoviário Celso Melo Azevedo, 3713 Galpão Plu 15Bonsucesso, Belo Horizonte- Telefone: (31) 25510760 e WHATSAPP 99740-1136
 Caetano Esportes: Av. Amazonas, 3.897 – Barroca - Telefone (31) 3332-8547
 Bikas Livraria e Papelaria: Rua Lavras, 188 - São Pedro - Telefone (31) 3289-1000
 RSE Loja – www.rseloja.com.br ou www.lojapluriforme.com.br

