Lista de Livros Didáticos 5º ano – Ensino Fundamental – 2012
Componente
Curricular
Matemática

Título

Autor

Editora

A Conquista da Matemática

Giovani, Castrucci e
Giovani Jr.

FTD

L.E.R.
Leitura, escrita e reflexão
Minidicionário da Língua
Portuguesa
Enjoy It!

Márcia Leite
Cristina Rassi
Silvero Bueno

FTD

Português

Inglês

Ciências
História e
Geografia
integrado

Sugestão: Minidicionário
Inglês / Português
Português / Inglês
De Olho no Futuro

FTD

Roberta Ibañez, Sueli
Valente, Lilian Siqueira

FTD

Silviera Bueno

FTD

Marinez Meneghello
Ângela passos

FTD
FTD

Porta Aberta

Mirna Lima

O Colégio Marista Aparecida, em parceria com a Editora FTD, estará
disponibilizando os dias 23 e 24 de fevereiro 2012, das 8h às 19h, sem fechar ao
meio dia, para a aquisição dos livros.
Enfatizamos que a equipe da FTD efetuará a venda somente nesse período, no
Colégio. O valor dos livros já com desconto é de R$ 289,00. A capa será
personalizada. O valor do minidicionário de Inglês é de R$ 20,00. O pagamento
poderá ser feito à vista ou a prazo em 3 vezes com cheque pré-datado.
 Durante o 1º semestre, a professora solicitará a aquisição de uma obra literária
a ser trabalhada durante o Projeto “Contando e Encantando” da Feira do Livro.
 No final do ano letivo será solicitada a fantasia do Auto Natalino.
 Em caso de haver necessidade de algum outro tipo de material como cartolina,
papel dupla face, etc. serão solicitados aos alunos durante o ano letivo.
 Todo material de uso individual, como estojo, borracha, paninho para limpar o
pincel, lápis preto, tesoura sem ponta, apontador e peças do uniforme como
abrigos, jaquetas, camisetas, blusas, casacos, etc., deverão vir identificados
com o nome do estudante.
 O uniforme de Educação Física é tênis e abrigo do colégio. Para o verão
poderá ser usada a bermuda do colégio.
 Solicitamos aos pais que seus filhos utilizem calçados que ofereçam
segurança.
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Descrição
Folhas de desenho peso 60
Folhas de ofício A4
Folhas pautadas
Pacote de folhas coloridas A4
Bloco branco de folhas A3
Bloco colorido de folhas A3
Blocos de colorset - cards cartão multiuso 120 gr
Bloco para rascunho
Tubos de cola líquida
Tubos de cola bastão
Tubo de cola glitter
Tubo de cola autorrelevo
Caixa de giz de cera com 12 cores
Caixa de lápis de cor com 12 cores
Cadernos grandes, sem espiral, capa dura, com margem e sem desenhos (96 follhas)
Cadernos pequenos de 50 folhas
Envelopes pardos no tamanho 26 x 36. Observar tamanho solicitado (sem nome)
Sacos plásticos para folha A4
Folhas de E.V.A grande
Régua de 30 cm
Transferidor
Tesoura
Pincel chato nº 18
Jogo (Sugestão : UNO, Xadrez , Jogo da Vida, Banco Imobiliário, Perfil ou Detetive)
Caixa plástica para guardar o material (8 litros) identificada
Revista de palavras cruzadas nível médio
Revistas para recorte
TNT na cor rosa ou marrom

