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ACADEMIA SANTA GERTRUDES 
Mantida pela Associação Instrutora Missionária  
104 anos Educando e Evangelizando Gerações 

      Fone: 3494 9100 
 

       5 ANO- ENSINO FUNDAMENTAL I - 2017 
 

I. LIVROS 

Português 
/Dicionário 

Português Porta Aberta  -  5º ano   
Autor(es): Isabella Carpaneda / Angrolina Bragança 
Ed. FTD   
 
Mini Dicionário da Língua Portuguesa 
Autor: Silveira Bueno  
Editora FTD 

Matemática 

A Conquista da Matemática 5 
Autor(es): Giovanni e Giovanni Jr. 
Ed. FTD 
 

Ciências / História e 
Geografia 

Ciências Projeto Presente  5º ano (Edição Reformulada) 

Autor(es): Lilian Bacich/Celia R. Carone e Edilson A. Pichiliani             

Ed. Moderna Compartilha 
 
História Projeto Buriti-  5º ano   
Autor(es): Obra Coletiva 
Ed. Moderna compartilha  
 
Geografia Projeto Buriti-  5º Ano 
Autor(es): Obra Coletiva 
Ed. Moderna compartilha 

Inglês   

Fun  Way   5 
Auto(es): Obra coletiva 
Ed. Richmond/Moderna Compartilha 
 

 II. LIVRO PARADIDÁTICO 

A descoberta de Kiko – Uma viagem pelo mundo de Francisco Brennand  

Autora: Elisa Maria Editora: Bagaço 

Uyrá o defensor do planeta Autor: Fernando Carraro  Editora: FTD 

 III. MATERIAL  DIDÁTICO INDIVIDUAL 

Qnt.  

300 Folhas de Papel  Ofício  (branco) 

300 Folhas de Papel A4 (branco) 

25 Folhas coloridas de papel filipinho  
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02 Folhas de cartolina laminada 

10 Folhas de papel 40kg industrial 

02 Folhas de cartolina guache  

06 Folhas de cartolina dupla face (cor: rosa, laranja, verde, vermelho, azul e 

amarelo) 

02 Folhas de emborrachado tamanho grande (cor: branco e verde) 

30 Folhas de papel pautado 

01 Pacote de lantejoula nº 10 

01 Tubo de tinta guache (cor: vermelho) 

02 Rolo de fita durex larga transparente 

02 Tubos de colas de isopor 90g 

02 Tubos de colas branca 90g 

01 Pincel nº 10 

IV. MATERIAL INDIVIDUAL 

10 Lápis grafite 2.0 

02 Caixas de lápis de cera 

06 Apontadores 

06 Borrachas 

01  Régua 30cm 

01 Compasso 

01 Transferidor  

01 Pasta com elástico (cor: azul) 

01 Tesoura sem ponta 

01 Caixa de hidrocor (12 cores) 

01 Caixa Lápis de cor madeira (12 cores) 

01 Agenda tamanho: 14cmx20cm 

01 Caderno para desenho (tamanho: grande) 

04 Cadernos com brochura de capa dura - 96 fls.  tamanho: grande (cor: 

amarelo) 
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01 Copo ou garrafa plástica   

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES. FIQUE ATENTO: 

 

1. Material do item I e II- deverão ser apresentados para conferencia do Colégio no 
dia 30/01/2017 no horário das 8h às 11h45, na sala da Coordenação do Ensino 
Fundamental I. Não encape, nem identifique os livros antes de conferir na Escola, assim 
não haverá problema se for preciso trocá-los.  

2. Todo material didático (relação III) deverá ser entregue no Colégio no dia 30/01/2017, 
das 8h às 11h45min. 
 

Obs: O Colégio disponibiliza para o ano de 2017 o serviço opcional de pagamento de taxa, 

em substituição à compra do material didático individual (relação III). O valor da taxa é 

calculado com base no levantamento do custo de cada material que estará à disposição 

através de planilha. A taxa deverá ser paga na Tesouraria, no valor de R$ 140,00 (cento e 

quarenta reais), através de pagamentos em espécie ou cartão de crédito. 

 

3. Os materiais de uso específico do aluno (relação IV) não inclusos na taxa, deverão ser 
entregues no 1º dia de aula, marcados com o nome do aluno. 

4. Os livros da Editora Moderna Compartilha,  poderão ser adquiridos através do site 

www.modernacompartilha.com.br (ver documento em anexo) ou nas livrarias da Região Metropolitana. No 
site, os alunos da ASG terão 10% desconto através de pagamentos no cartão de crédito/débito, o valor da 

compra poderá ser dividido em até 10x sem juros. Ao efetuar o pagamento, um voucher será liberado, este 
documento deverá ser apresentado na tesouraria da escola para retirada* dos livros comprados via site. Em 

caso de dúvidas, favor entrar em contato através do e-mail: 

atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br ou no 0800 770 3004. 
 *Os livros estarão disponíveis para retirada diretamente na Tesouraria da escola, do dia 20/12/2016 ao 

dia 30/03/2017, após este prazo favor procurar-nos para mais informações. 

5. Pedimos sua atenção para que adquiram materiais de boa qualidade, por ser de maior 
durabilidade e contribuir no bom desempenho das atividades. 

6. Todo material do aluno deve ser marcado com o nome e turma, especialmente os 
livros didáticos. 
 

 
Horário de aula 
7h10min as 11h45min 
 
Fardamento 
Camisa pólo (Oficial do Colégio) 
Bermuda ou calça (Oficial do Colégio) 
Tênis branco, preto ou azul 
 
Coordenação 
Ir. Suelene Gomes  

 

 

 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/
mailto:atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br

