MATERIAL DIDÁTICO – 2021 – ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO
ATENÇÃO:
DATA DE INÍCIO DAS AULAS: 17/02/2021
1. Todo material e uniforme deverá estar identificado com o nome do estudante e a turma;
2. Sempre que possível, reutilizar materiais do ano anterior;
3. O bloco do CT deve ser adquirido na Biblioteca do CT;
4. Trazer somente os materiais solicitados (estojos extras são dispensáveis) para evitar excesso de peso na mochila
e danos à postura;
5. Os cadernos devem ser brochura (capa dura/ sem espiral) e identificados com o nome do estudante. Cadernos
com espiral não serão aceitos;
6. No 1º dia de aula, o estudante deve trazer um caderno ou bloco de rascunho; um estojo contendo: 2 lápis pretos nº
2 – formato triangular ou lapiseira nº 2; 1 tesoura sem ponta; 1 borracha; 1 apontador; 1 cola com bico dosador
giratório (não cola bastão); 1 régua de estojo; 1 caixa de lápis de cor; 1 caixa de canetas hidrocor; 1 caneta marca
texto.
ORIENTAÇÕES
1) LIVROS EDITORA MODERNA:
- Em função da Pandemia da COVID19, orientamos, para segurança de todos, que a compra seja feita
prioritariamente pela internet ou na livraria de sua preferência. NÃO TEREMOS PLANTÃO DE VENDAS EM 2021!
A Editora Moderna/Santillana/Richmond oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas,
no endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui. Haverá condições especiais de
parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Diners Club e
American Express, com desconto de 10%.
- A entrega dos kits de livros adquiridos via Portal da editora Moderna será realizada no CT no formato DRIVE
THRU, nas seguintes datas:
➤ 1º ao 5º Ano - (10/02/2021) – Horários: das 8 às 12 horas e das 13h30min às 18 horas.
➤ 6º ao 9º Ano e Ensino Médio - (11/02/2021) - Horários: das 8 às 12 horas e das 13h30min às 18 horas.
- Somente kits completos contendo todas as obras didáticas da Editora Moderna/Santillana/Richmond adotadas
para o ano/a série serão entregues no colégio; livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a
residência do estudante.
- Os livros serão utilizados já a partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros estejam disponíveis
no Colégio nos dias 10 e 11/02, é necessário efetuar a compra até o dia 31/01/2021, em função da logística de
entrega.
2) LIVRO DE LÍNGUA ALEMÃ - EDITORA KLETT
- O livro didático de Língua Alemã Kursbuch será fornecido gratuitamente pela iniciativa PASCH, da qual o Colégio
Teutônia faz parte, e será entregue nos primeiros dias de aula. O livro de exercícios (Übungsbuch) deverá ser
adquirido no site www.apaginalivrarias.com.br (clicar em convenios e depois no logo do CT) ou em alguma livraria
de sua preferência. Os estudantes também terão direito às licenças dos livros e materiais digitais relacionados a
esse título, sem custo adicional. As compras do livro de exercícios pelo site deverão ser realizadas até dia
05/02/2021 por uma questão de logística e os livros poderão ser retirados na biblioteca do CT a partir de 17/02.
3) LIVROS: Interpretação de Texto - EDITORA ATUAL e Rio Grande do Sul: Espaço e Tempo EDITORA
ÁTICA
- Os livros Interpretação de Textos (Língua Portuguesa) e Rio Grande do Sul: Espaço e Tempo (EGH) deverão ser
adquiridos no endereço: Rua Ernesto da Fontoura, 613, Bairro São Geraldo – Porto Alegre ou pelo site
www.domquixote-rs.com.br com cupom: SINODALTEUTONIA2021 (basta fazer um breve cadastro e inserir o
cupom do colégio). O valor poderá ser parcelado em até 6x no cartão de crédito com parcelas mínimas de R$ 50,00
ou no boleto à vista. Qualquer dificuldade de acesso ou mais informações, favor ligar diretamente para o distribuidor
(51) 3094.7800. A família poderá optar pelo envio via sedex ou pela retirada dos livros, na biblioteca do CT, a partir
de 17/02, mediante comprovante.

4) Os livros do Projeto ESTUDANTE LEITOR (leituras obrigatórias) de outra(s) editora(s) deverão ser adquiridos via
internet ou em alguma livraria de sua preferência.
5) AUTOR PRESENTE 2021: no mês de MAIO, estará à disposição para compra, na Biblioteca, a obra para a
realização do projeto Autor Presente.
LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS
1) Artes

* 1 pasta preta c/ 30 sacos plásticos;
* 1 lápis 6B;
* 40 folhas de desenho.

2) Ciências

* LIVRO DIDÁTICO: Projeto Presente Ciências Naturais 5 - Autores: Lilian Bacich,
Célia R. Carone e Edilson A. Pichiliani - Editora Moderna - 5ª Edição (nova edição);
* 1 caderno brochura (capa dura) grande 40 folhas.

3) Educação Física

* Uniforme do CT, exceto calça e bermuda jeans; todas as peças devem estar
identificadas;
* Calçados devem ser esportivos;
* Durante as aulas, estudantes com cabelo comprido deverão mantê-lo preso.

4) Ensino Religioso

* 1 caderno brochura (capa dura) 40 folhas (ou usar o mesmo caderno do ano
anterior).

5) Estudos Geográficos
e Históricos

* LIVRO DIDÁTICO: Rio Grande do Sul: Espaço e Tempo - Autora: Siziane Koch Editora Ática;
* 1 caderno brochura (capa dura) – grande - 48 folhas;
* 5 folhas de papel vegetal.

6) Língua Alemã

* LIVRO DE EXERCÍCIOS (Übungsbuch): Wo ist Paula 3 - Editora: Klett;
* 1 caderno brochura (capa dura)- grande 48fls – pode continuar usando o do ano
anterior.

7) Língua Inglesa

* LIVRO DIDÁTICO: KIDS’ WEB 5 –
 Ana Lúcia Militello – 3rd Edição (nova edição) São Paulo – Ed. Moderna;
* Dicionário inglês/português - português/inglês;
* 1 caderno brochura (capa dura) - grande 48fls – pode continuar usando o do ano
anterior.

8) Língua Portuguesa

* LIVRO DIDÁTICO: Projeto Buriti - Buriti Plus Português 5 - Organizadora Ed.
Moderna. Ed. Executiva - Marisa Martins Sanchez 1ª edição;
* LIVRO DIDÁTICO COMPLEMENTAR: Interpretação de textos: desenvolvendo a
competência leitora 5. Willian Roberto Cereja e Ciley Cleto. Editora Atual - 2º edição;
* Dicionário pequeno de Português- Aurélio, Luft, Ruth Rocha, FTD ou Houaiss (na
compra de novo recomendamos Houaiss);
* 1 caderno brochura (capa dura) grande 48fls – pode continuar usando o do ano an
terior;
* 1 caderno brochura pequeno para redação (pode usar do ano anterior).

9) Matemática

* LIVRO DIDÁTICO: Buriti Plus Matemática 5 + Caderno de Atividades Organizadora Ed.Moderna. Editor Executivo: Fábio Martins de Leonardo - 1ª Edição.
* 1 caderno brochura (capa dura) - quadriculado grande (Aritmética) 7X7mm Sugestão Credeal;
* 1 régua de 30 cm;
* 1 compasso;
* 1 calculadora (mesma usada no ano anterior).

10) Música

* 1 pasta preta com sacos plástico e 1 caderno brochura(capa dura, sem espiral) 40
folhas (pode usar do ano anterior).

PROJETO ESTUDANTE LEITOR
As leituras indicadas para a turma têm o objetivo de contribuir para a formação literária de cada estudante. Nesse
sentido, é importante que o estudante inicie a sua biblioteca pessoal, adquirindo algumas obras. Além disso, a
aquisição do livro permite destaques no texto, anotações e leituras mais aprofundadas.
1º trimestre

2º trimestre

3º trimestre

1) A Ilha Perdida - Maria José
Dupré - Editora Ática.

3) A mina de ouro - Maria José Dupré
– Editora Ática.

5) As Aventuras de Beto e Fê - O
último guardião - Léia Cassol –
Editora Cassol.

2) O menino que adivinhava Marcos Rey - Editora Ática.

4) O mistério da fábrica de livros –
Pedro Bandeira – Editora Moderna.
5) PROJETO AUTOR PRESENTE.

6)
Uma
professora
muito
maluquinha (versão original) –
Ziraldo Alves Pinto – Editora
Melhoramentos.
7) Um quero-quero me contou Léia Cassol (Ilustrações de Carla
Pilla) – Editora Cassol (para a
disciplina de EGH).

Há disponibilidade de alguns exemplares destes livros na Biblioteca do colégio, mas salientamos que são uma boa
indicação para compor a biblioteca pessoal do estudante.

