MATERIAL DIDÁTICO – 2019
5ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
LIVROS DIDÁTICOS
SAS – SISTEMA ARI DE SÁ DE ENSINO
LIVROS DIDÁTICOS DISPONIBILIZADOS NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL.
Coleção Lendo o mundo Fundamental Anos Iniciais – Livros 1, 2 e 3 das disciplinas de
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências. Livro Vol. Único Arte.
MATERIAL SUPLEMENTAR.
LIVROS
Matemática – Atividades suplementares
2 Volumes Práticas de Produção Textual
Formação Humana
PLATAFORMA COM PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS.

Portal SAS: espaço virtual com ferramentas tecnológicas e conteúdos exclusivos do
Sistema Ari de Sá.
TAREFA ON-LINE: atividades organizadas segundo as necessidades de aprendizagem do aluno, de
forma adaptativa e personalizada.
GABARITO E RESOLUÇÕES DOS LIVROS: respostas completas das atividades propostas nos
livros didáticos.
SISTEMA DE AVALIAÇÃO: veriﬁcação de aprendizagem com relatórios de desempenho do
aluno, possibilitando diagnosticar seu nível de domínio dos conteúdos.
SAS App: aplicativo que permite ao aluno e ao seu responsável o acesso, de forma rápida e
fácil, aos produtos e serviços.
OBSERVAÇÃO:
1 - Os livros didáticos e materiais suplementares do Sistema Ari de Sá (Sas) deverão ser
adquiridos na Secretaria do Colégio.
2 - Os livros e o material suplementar do SAS – Sistema Ari de Sá de Ensino, serão entregues
aos estudantes, em sala de aula, no decorrer dos trimestres.
AGENDA ESCOLAR

Em 2019 teremos mais uma inovação em nossa forma de comunicação, com a agenda diária
do estudante diretamente em seus aparelhos celulares smartphones, propiciando, portanto,
com rapidez e comodidade, o acesso instantâneo a todas as informações.
O aplicativo está disponível e poderá ser baixado gratuitamente na App Store (sistema ios Iphones) e no Google Play (sistema Android).
Cada aluno receberá, um login e senha individuais, que darão acesso a todos os benefícios
dessa ferramenta de comunicação.
Observação:
1 - O login e senha estarão disponíveis na primeira semana de aula, mediante o pagamento da assinatura
anual da agenda escolar e deverá ser efetuado na confirmação da matrícula, junto ao departamento
Financeiro.

MATERIAL DIDÁTICO – 2019
5ºANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL COMPLEMENTAR
1. ENSINO RELIGIOSO
FILOSOFIA E VIDA 5
Autor: Gabriel Chalita
Editora: FTD
I.S.B.N. 8520004083

2. DICIONÁRIO (Sugestão)
AURÉLIO MINI
Autor: Aurélio Buarque de Holanda
Ferreira
ISBN: 978-85-385-4240-7
Edição: 8ª
Ano de publicação: 2014
3. PARADIDÁTICOS
CAMPANHA DA FRATERNIDADE
CARTA À PREFEITA
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD
ISBN: 9788596015738

1ª TRIMESTRE
A FORÇA DA VIDA
Autor: Giselda LAporta Nicolelis
Editora: Moderna
I.S.B.N. 9788516106072
2ª TRIMESTRE
A volta ao mundo em 80 dias
Autor: Júlio Verne
Editora: FTD
I.S.B.N. 9788532298867
3ª TRIMESTRE
KIESE: HISTÓRIA DE UM AFRICANO NO
BRASIL
Autor: Ricardo Dreguer
Editora: Moderna
I.S.B.N. 851609670X

Observações: Os materiais complementares supracitados encontram-se à venda nas livrarias
da cidade.
MATERIAL DO ESTUDANTE
01 Garrafa para água (diariamente na bolsa)
03 pastas classificadoras na cor vermelha
01 Caderno capa dura pequeno 48fls (não
espiral)
03 Cadernos capa dura grande 96 fls (não
espiral)
02 Cadernos quadriculados (8mm)
01 Caderno meia pauta
01 Caixa de lápis de cor grande (12 cores)
01 Estojo de hidrocor grosso (12 cores)

MATERIAL DE ARTES
01 bloco de papel cor branca 140 a 230g
A3 (tipo Canson)
02 cartolinas guache (2 preta)
02 cartolinas colorset (2 preta)
01 pote de tinta guache 250 ml (1 preta)
01 pote de tinta acrílica brilhante 250 ml
(1 preta)
01 cx de lápis de cor aquarelável 12 cores
01 caixa de lápis de cor comum 12 cores
01 caixa de caneta hidrocor fina 12 cores
01 lápis grafite desenho 6B

01 Estojo contendo lápis, borracha, apontador,
marca texto, lápis de cor, hidrocor, tesoura, cola,
tesoura inox (c/nome gravado) e régua de 20 cm.
01 pacote de papel colorido tipo Filipinho
01 fita durex larga transparente
01 cx de giz de cera
01 pacote de papel pautado
50 folhas de papel ofício duplo 40 kg (artes)
01 folha de papel madeira
01 borracha branca para desenho tipo TKPlast
01 apontador de lápis dois orifícios (fino e
grosso)
01 fusain (carvão para desenho) médio ou fino
01 pacote de papel colorido tipo Creative Paper
01 pincel chato grosso nº 22
01 tubo de cola tridimensional (3D) na cor preta
02 tubos de cola branca 90g
01 nanquim escolar (preta)
01 caneta permanente ponta média (cor preta)

