5° ANO
- 03 lápis pretos
- 01 caneta azul
- 01 marca texto
- 01 estojo de lápis de cor grande (12 cores)
- 01 apontador
- 01 régua (30 cm)
- 01 borracha
- 01 jogo de esquadros com transferidor

- 01 estojo de canetas hidrocor
- 01 tesoura com ponta redonda
- 01 frasco de cola (125gr.)
- 01 Dicionário
- 08 cadernos universitários (Finos): Inglês,
Educação Religiosa, Casa, História, Geografia,
Ciências, Matemática e Língua Portuguesa.
- 03 Gibis da Turma da Mônica ou Smilinguido

→ Esses materiais deverão estar na mochila do aluno todos os dias.
→Todos os cadernos deverão ser encapados com plástico quadriculado VERDE e etiquetados com
todos os dados do aluno.
→ Os cadernos deverão estar todos os dias dentro da pasta de plástico que foi solicitada para que
não sejam danificados.
LIVROS DIDÁTICOS
Compra realizada através do site do Projeto Moderna Compartilha (https://www.modernacompartilha.com.br/) no menu
COMPRE AQUI.
Após a compra, mediante comprovante de pagamento gerado pela editora, os livros serão retirados na escola a
partir de 10 de janeiro, conforme acordado com a editora, evitando assim, extravio dos Correios.
OBS: A compra pelo site agrega alguns benefícios aos responsáveis e alunos; tais como:
• Acesso ao Portal da Moderna Compartilha e utilização do livro digital na escola e em casa.
• Pagamento facilitado para 2022, com 5% de desconto e parcelamento em até 10X sem juros. Os livros paradidáticos
não estão incluídos no pacote de compra do site.
ATENÇÃO !!!!! Caso não consiga efetuar a compra, ligar para a escola e enviar e-mail autorizando colocar seu CPF na
Plataforma de compra

LIVROS PARADIDÁTICOS: LÍNGUA PORTUGUESA
2º BIMESTRE: Daniel no mundo do silêncio – Walcir Carrasco / Editora Ática
3º BIMESTRE: Olhando para dentro - Alina Perlman / Editora Saraiva
4º BIMESTRE: Sempre amigos – Fernando Carraro – Editora FTD

INÍCIO DO ANO LETIVO - 07/02/2.022.

