
MATERIAL DIDÁTICO – 2022
ENSINO FUNDAMENTAL – 5º ANO

DATA DE INÍCIO DAS AULAS: 21/02/2022
ATENÇÃO

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 deverá 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) No 1º dia de aula, o estudante deverá 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
Troca de material didático para 2022
A partir de 2022, o material didático utilizado nas turmas do 5º ao 9º Ano e 1ª Série do EM passará a ser do SAE

Digital (Saber, Agir, Evoluir), cuja proposta é conectar as escolas parceiras a um ensino de qualidade e com
metodologias inovadoras.

A implementação do novo Ensino Médio será obrigatória a partir de 2022. Para manter a qualidade do ensino,
são necessárias algumas adaptações para que seja possível manter a unicidade e ordenação sequencial entre os
níveis de ensino, já que um complementa o outro. Pensando nisso, o Colégio Teutônia buscou uma solução
educacional que, além de atender às demandas pedagógicas, mantenha o encadeamento metodológico e dos objetos
do conhecimento de um ano para o outro.

Mais informações sobre a solução podem ser encontradas no link: Home - SAE Digital

1) LIVROS SAE DIGITAL - SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

➤ COMPRA: O material está organizado em 4 volumes para cada Componente Curricular, cuja aquisição será
realizada em uma única etapa. A compra deverá ser realizada pelo site e estará disponível a partir de hoje,
seguindo os seguintes passos:

1) Clique no link: lojasaedigital.com.br;
2) Digite a chave de acesso do Colégio Teutônia: sae5790f, para ser direcionado ao campo de cadastro;
3) No campo “Primeiro acesso”, clique em “Faça o cadastro” e preencha as informações solicitadas. Atenção para
selecionar corretamente a turma em que o estudante está matriculado.

IMPORTANTE: Salientamos que o material deverá ser comprado, no máximo, até o dia 15 de
janeiro, para que esteja disponível para o estudante já no primeiro dia de aula.

➤ TUTORIAL PARA COMPRA:
Em caso de dúvidas sobre a compra, clique nos links:
* Vídeo: Video_tutorial_e-commerce.mp4
* PDF: TUTORIAL_RESPONSÁVEIS.pdf

➤ ENTREGA: A entrega do material será feita pela Editora no Colégio Teutônia e a distribuição diretamente aos
estudantes, conforme a organização correspondente a cada período. As famílias serão avisadas, via App e Circular,
sobre o período da 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 e pago, a partir de 10/02, na Biblioteca do CT.

https://sae.digital/
http://lojasaedigital.com.br/
https://centraldeajuda.sae.digital/attachments/token/XAIfFY8sKBKQPlTov7S5DwLT1/?name=Video_tutorial_e-commerce.mp4
https://centraldeajuda.sae.digital/attachments/token/F4lL0LLiehZSzylWdz19Oj7wD/?name=TUTORIAL_RESPONS%C3%81VEIS.pdf


3) Os livros referentes ao Projeto Estudante Leitor (leituras obrigatórias) de outra(s) editora(s) deverão ser
adquiridos via internet ou em alguma livraria de sua preferência. Sugestão para compra, inclusive de livros usados:
https://www.estantevirtual.com.br.

LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS

1) Artes * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* 1 pasta preta c/ 30 sacos plásticos;
* 1 lápis 6B;
* 40 folhas de desenho;
* Régua;
* 1 caixa de lápis de cor;
* 1 caixa de tinta guache 15ml (com 6 cores);
* 2 pincéis tamanho 6 e 10 (pode ser do ano anterior, mesmo que os números
sejam outros).

2) Ciências * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* 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) Geografia * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* 1 cadernos brochura (capa dura) – grande - 48 folhas;
* 5 folhas de papel vegetal.

6) História * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* 1 cadernos brochura (capa dura) – grande - 48 folhas.

7) Língua Alemã * LIVRO DIDÁTICO Kursbuch (fornecido gratuitamente pela iniciativa PASCH);
* LIVRO DE EXERCÍCIOS (Arbeitsbuch): Wo ist Paula 3 - Editora: Klett;
* 1 caderno brochura (capa dura)- grande 48fls – pode continuar usando o do ano
anterior.

8) Língua Inglesa * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* Dicionário Inglês/português - Português/Inglês;
* 1 caderno brochura (capa dura) - grande 48fls – pode continuar usando o do ano
anterior.

9) Língua Portuguesa * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* 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).

10) Matemática * LIVRO DIDÁTICO SAE;
* 1 caderno brochura (capa dura) - quadriculado grande (Aritmética) 7X7mm -
Sugestão Credeal;
* 1 régua de 30 cm;
* Compasso; (retirar);
* Transferidor de 180º;
* Esquadro de 45º ou 60º.

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

12) Redação * Um caderno brochura, grande (pode ser do ano anterior, mesmo que seja
pequeno).



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.

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

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

4) O mistério da fábrica de livros.
Pedro Bandeira. Editora Moderna.

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

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).

IMPORTANTE: Há disponibilidade de alguns exemplares destes livros na Biblioteca do colégio, mas salientamos que,
em virtude da grande procura, a retirada deve ser feita com antecedência e sem possibilidade de renovação.

UNIFORMES: Informações sobre os uniformes estão disponíveis no link:

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

http://www.colegioteutonia.com.br/wp-content/uploads/2018/12/Uniformes-2022-1.pdf

