COLÉGIO SALESIANO DO SALVADOR
EQUIPE PEDAGÓGICA

“A Educação é coisa do coração” (Dom Bosco)
Fundamental 1 — 5o

Ano (Ano Letivo: 2017)

RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS, LITERÁRIOS E MATERIAIS ESCOLARES

Entrega de materiais: 31/01/2017 (Pela manhã das 7h30min às 11h)

Início das Aulas: 30/01/2017 (2ª feira)

Livros Didáticos:
 Coleção da Rede Salesiana de Escolas: Ciências Humanas e da Natureza, Ensino
Religioso, Inglês, Língua Portuguesa, Matemática. Editora: Edebê.






Material Impresso/Editora: Edebê
A compra do Kit deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE Brasil, no
endereço http://loja.edebe.com.br após efetivação da matrícula para 2017.
A partir do dia 25 de janeiro de 2017, o kit poderá ser retirado no Colégio.
Para retirada do kit o responsável deverá apresentar a nota fiscal.
No caso de dúvida ou dificuldades no processo de compra, a EDEBE Brasil
disponibiliza os seguintes canais de comunicação: E-mail: sac@edebe.com.br e o
telefone: 0800 718 0077.

 Filosofia: Coleção Novo Espaço Filosófico Criativo - Tecer as Ideias Com os Outros:
Filosofando - 5º Ano – 8ª Edição - Editora Sophos.
 Educação Financeira na Escola – Oficina de Finanças – Volume 5 - Editora
Oficina.
 Dicionário de Inglês e Português – conforme a nova ortografia.
 Livros de Literatura:
 KALIL - O Menino Refugiado – Fernando Carraro; ilustrações de Leonardo
Malavazzi – 1ed. – Barueri, SP: Editorial 25,2016.
 Livros para Ciranda Literária: (escolher 02 títulos da lista de sugestões que será
enviada aos pais ou responsáveis, no início do ano letivo).



Materiais de uso pessoal e coletivo em sala de aula, aula de artes, música e informática.
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MATERIAL DE USO PESSOAL
Diário Escolar (Oferecido pelo Colégio)

02

Classificadores personalizados.

01
04
01
01

01
01
01
01

Cadernos brochura (capa dura sem espiral e
sem ilustração) – 96 folhas.
Canetas (01 verde, 01 preta, 01 azul e 01
vermelha).
Régua de 20 cm.
Estojo com: lápis, borracha, apontador, cola
bastão, lápis de cor, hidrocor, tesoura sem
ponta, marca texto e calculadora de bolso.
Compasso.
Transferidor.
Flauta doce Germânica (Sugestão: Dolphin ou
Yamaha).
Caderno pequeno de pauta musical.
MATERIAL DE USO NA INFORMÁTICA
Folhas de etiqueta A4 – folha inteira.
Papel vergê branco.

Atividade a ser desenvolvida
Realizar as anotações diárias de
tarefas e comunicação Colégio e
Família.
Transportar e armazenar avisos,
tarefas xerocopiadas e avaliações.
Realizar atividades de todas as
disciplinas.
Realizar
atividades
autocorreções.

Período a ser utilizado

Durante todo o ano.
Desde os primeiros dias
de aula de forma
individualizada.

e/ou

Realizar atividades.
Atividades nas aulas de música.

Durante todo o ano
letivo.

Atividade a ser desenvolvida
Dobraduras, recortes, colagens e
trabalhos.

Período a ser utilizado
Durante todo o ano de
forma individualizada
e/ou coletiva.

Atividade a ser desenvolvida
Armazenar as atividades
Recorte e colagem, dobradura e
desenho.
Mosaico - Recorte e colagem.
Trabalhos de pintura e desenhos com
técnicas variadas.

Período a ser utilizado
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MATERIAL DE USO NA SALA DE ARTES
Classificador de elástico fino na cor AMARELO.
Bloco para desenho A4 (140 gm², folha branca,
sem margem, c/20 folhas – com identificação.
Emborrachados (01 estampado e 01 marrom).
Caixa de giz de cera.

1m

Chita.

01

Tela de 20 X 20 cm devidamente identificadadeverá ser entregue até o mês de maio.
MATERIAL DE USO COLETIVO
Bloco criativo – 32 folhas - formato 325 X
235mm em 8 cores – tipo cartolina.
Rolo de Fita Metalóide - prata

Relacionadas aos projetos e datas
comemorativas.
Pintura para a Mostra Cultural.
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Folhas de papel Carmem (2 verdes e 2
vermelhas).
Folha de crepom verde.

01

Folha de papel metro branco.

03

Folhas de ofício duplo.

02

Revistas usadas (Favor verificar antes de
enviar, se, os conteúdos e imagens, são
apropriadas para a faixa etária).
Folha de papel Paraná.

01

Atividade a ser desenvolvida

Dobraduras, recortes, colagens e
trabalhos.

Atividades variadas.

Praça Cons. Almeida Couto, 374 - Nazaré
Tel: (71) 32432955 - site: www.salesiano-ba.com.br

Durante todo o ano.
Desde os primeiros dias
de aula de forma
individualizada
e/ou
coletiva.
Mês de março de forma
coletiva.
Segundo trimestre de
forma individualizada
Período a ser utilizado

Durante todo o ano.
Desde os primeiros dias
de aula de forma
individualizada
e/ou
coletiva.

