
 

 

 

 

6 cadernos  de 48 fls. PEQUENOS - para cada 
componente curricular (Língua Portuguesa, Matemática, 
História, Ciências, Inglês e Geografia). 
4 lápis  (preto) 
4 canetas (azul ou preta) 
3 tubos de cola branca (pequenos) 
1 pincel atômico 

1 pincel nº 10 (chato) 
1 kit de guache 6 cores (pequeno) 
1 jogo de canetinhas hidrocor 
1 pasta plástica com elástico (portfólio de  avaliações) 
1 pasta plástica com elástico (portfólio de Inglês) 
1 pasta plástica com elástico (para atividades) 
1 apontador 

2 borrachas 
1 caixa de  lápis de cor    
1 compasso 

1 caixa de gizão 

1 tesoura 

1 caneta marca-texto 

1 bloco de folha para fichário (simples) 
1 tela pequena para pintura (15X20) 
1 calculadora (simples) 
1  Livro  paradidático identificado e em bom estado. 
Obs.: O livro não precisa ser novo, pode ser usado.  
 

Demais materiais para as aulas de Artes serão 
solicitados conforme as atividades propostas no 

decorrer do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Relação de material didático para 
2021. 

 

5º ANO - EF 

 

AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO (PASSO A PASSO) 
 

        Acesse: loja.edebe.com.br e clique no ícone Material Didático 2021, no banner principal.  
1º- Selecione o segmento do aluno. 
2º- Selecione o pacote de acordo com o ano do aluno e o tipo do pacote: impresso + digital ou apenas 
digital (exceto para Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais). 
3º- Em seguida, clique em “Comprar”. 
4º- Você será direcionado ao carrinho de compras. Nessa página, é possível continuar comprando, se clicar no 
botão correspondente no final da página, ou finalizar a compra com os itens já selecionados. 
5º- ATENÇÃO! Confira os itens do carrinho de compras comparando-o com a lista de materiais a seguir 
solicitados pela escola. 
6º- Para terminar, é necessário indicar a escola escolhida para a retirada do material, sem custos. 

                

SELECIONAR OS SEGUINTES LIVROS: 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO LÍNGUA PORTUGUESA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO MATEMÁTICA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO CIÊNCIAS  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO HISTÓRIA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO GEOGRAFIA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO ROBÓTICA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO AMPLIANDO ROTAS 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 5 ANO ENSINO RELIGIOSO 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

LÉO EM UMA VIAGEM SURREAL  

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

PACK INGLÊS - EF 5 ANO I WONDER  

 

http://loja.edebe.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Importante 

 

 Todo material deve ser identificado. 
 O caderno e os livros devem ser encapados e etiquetados NA PARTE DA FRENTE. 
 Pedimos para que o corretivo não seja incluído no material do (a) seu (a) filho (a). 
 Também não fazem parte do material: álbuns de figurinhas, brinquedos e celular. 
 SOLICITAMOS QUE EVITEM A COMPRA DE CADERNO GRANDE. 
 A agenda será disponibilizada pelo colégio no início do ano letivo. 
 Dicionário de Português. 

Comunicado aos pais 

 

 Composição das turmas – O Colégio Salesiano reserva somente a si a tarefa de compor as turmas de cada ano. 

 Uniforme – Leia as instruções abaixo. 

 RETIRADA DO MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) – A partir do dia 04/02/2021. 

 Livros paradidáticos - Serão adquiridos na feira de livros no início do ano. 

 Entrega dos materiais - 10/02/2021 - das 13h30 às 16h30 (salas de aula). 

 Início das aulas – 17/02/2021. 

Uniforme 

O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas especializadas. Não será permitido nenhum outro 
tipo de vestimenta, com exceção da calça jeans azul.  O calçado recomendado é o tênis. Para participar de todas as 
atividades escolares, inclusive as extraclasses, o (a) aluno (a) deverá comparecer devidamente uniformizado (a). 

As opções de uniforme masculino são: calça, jaqueta, moletom, bermuda, camiseta e regata.  

As opções de uniforme feminino são: calça, jaqueta, moletom, calça legging, bermuda, shorts-saia (EI e 1º ao 5º 
ano), camiseta e regata. 

Educação Física e treinos – não será permitido o uso de jeans. Nestas aulas o aluno deverá estar com o uniforme 
completo e tênis.  

Você encontra os uniformes do Salesiano nos  
seguintes locais: 

QMALHAS - www.qmalhas.com.br 

Seams – (47)3363-6423 ou 99123-5690  
Rua 2700, 350 sala 01 – Balneário Camboriú (entre a 3ª avenida e a Av. Brasil).  

 

http://www.qmalhas.com.br/

