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cadernos (tipo brochurão) – 60 folhas: 1 – Língua Portuguesa, 1 – Matemática, 1 – História / Geografia, 1 – Ciências, 1 – Inglês.
É proibida a utilização de fichário e de caderno com espiral.
pasta Brasil, de plástico, com elástico (deveres de casa). (reutilizar pastas dos anos anteriores).
pasta catálogo, com 50 plásticos: produções escritas. (reutilizar pastas dos anos anteriores).
estojo simples, contendo lápis grafite triangular, borracha, apontador com depósito, conjunto de lápis de cor, uma caneta marca-texto, um
conjunto de canetinha hidrocor grossa, caneta hidrográfica 8mm preta. (que deverá ser mantido durante todo o ano).
tesoura sem ponta – de boa qualidade, com o nome do aluno gravado. (reutilizar dos anos anteriores).
tubo de cola. (que deverá ser mantido durante todo o ano).
régua comum, de 30 cm.
calculadora, com pilha, marcada com o nome da criança (reutilizar dos anos anteriores).
pasta catálogo, de plástico transparente, sem plásticos (Portfólio de Avaliações). (reutilizar pastas dos anos anteriores).

Componente
curricular
Língua
Portuguesa

Título

Autor (a)/(es)

Angélica Prado
Cristina Hülle
Minidicionário da Língua Portuguesa – Conforme Novo Acordo Ortográfico (reutilizar do ano anterior)
1 livro de literatura que será pedido ao longo do ano.
Kática Cristina Stocco Smole
Maria Ignez de Souza
• Faça Matemática – 5º Ano Partes 1 e 2 - 2ª ed.
Vieira Vlademir Marim
Neuza Sanches
• Projeto Presente - Geografia - 5º Ano - 5ª edição.
Guelli Cíntia Nigro
Ricardo
• Projeto Presente - História - 5º Ano - 5ª edição.
Dreguer
Cássia
Marconi
• Livro de Ciências CTC! Nacional: 5º ano – Livro do aluno: ISBN
978-85-9522-058-4
Vários autores
VIDE CIRCULAR ANEXA PARA ORIENTAÇOES SOBRE A
COMPRA.
Caroline Nixon, Michael
•
Power Up Level 3 Pupil's Book – First Edition - (versão
Tomlinson
britânica) ISBN 9781108413794
Power Up Level 3 Activity Book with online resources and
Home Booklet (versão britânica) ISBN 9781108430074
• The Little Prince and The Rose (Richmond Readers - nível 2)
Jane Rollason
ISBN: 9781407169941
• Faça Língua Portuguesa – 5º Ano - Partes 1 e 2 - 1ª ed.

•
•

Matemática
Geografia
História

Ciências

Língua Inglesa

Editora
FTD

FTD
Moderna
Moderna

Experimenta
Cambridge
University Press

Richmond

• Minidicionário – Inglês/Português – Português/Inglês (reutilizar o do ano anterior.)
Sugestões: Oxford Escolar / Dicionário Escolar Michaelis / Dicionário Escolar Longman
Arte

1 estojo de aquarela simples com pincel (para uso individual).
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•
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•
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•

O Protocolo de Segurança do Colégio Magnum exige que os materiais de uso individual não sejam compartilhados. Portanto, é muito
importante que todos sejam identificados.
Solicitamos que os livros didáticos usados em 2020 permaneçam com os alunos para serem utilizados em caso de necessidade.
Todos os cadernos e livros deverão ser encapados.
Os nomes da criança e do componente curricular deverão vir escritos na capa de cada caderno.
Não é permitido o uso de fichário até o 5º Ano, para uma maior organização do aluno.
Solicitamos a não aquisição de cadernos de capa dura ou com quantidade de folhas maior que a indicada, para não acarretar aumento
de peso nas pastas ou mochilas.
É proibida a aquisição de cadernos com espiral, para evitar danos nas suas páginas.
Para auxiliar na organização do material do aluno, solicitamos que sejam adquiridos cadernos que já vêm com margem.
Não incluir na lista estilete e corretivo.

