Livros e materiais a serem adotados em 2021 – 5º ANO EFI
SISTEMA ETAPA:
O material didático do Sistema ETAPA, que inclui todas as disciplinas, exceto ensino
religioso, espanhol e os livros paradidáticos, será adquirido e entregue diretamente no
IECJ.
PROJETO BILÍNGUE:
A compra do material deverá ser realizada até dia 22/01/2021, através do link abaixo:
https://apps.educate.global/br/educ/pagamento/index.php/usuario/login
Obs: A entrega do material será feita no IECJ.
Leituras Complementares
1- Título: O segredo do Violinista
Autor (es): Eva Furnari
Editora: Moderna
2- Título: Amal e a viagem mais importante de sua vida
Autor (es): Carolina Montenegro
Editora: Caixote
3 - Título: Danico Pé de vento
Autor (es): Isabel Vieira
Editora: Moderna
Ensino Religioso
1- Título: De mãos dadas – Ética e cidadania – 12º edição 2014 ISBN 9788526294387 Volume: 4º
ano
Autor(es): Amélia Schneiders, Avelino Antônio Correa
Editora: Scipione
Consumível [sim] Caderno de Atividades [não]
*O mesmo adotado para o 4º ano em 2020.
Atenção! O livro de ensino religioso só deverá ser adquirido pelos alunos novos, nossos
alunos já possuem esse material.

Espanhol
Como as aulas de espanhol são opcionais, o material será solicitado em 2021.
Lista de Material
- 2 borrachas
- 3 lápis pretos
- 1 apontador
- 1 caneta marca texto
- 1 caixa de lápis de cor
- 1 tesoura sem ponta
- 2 colas (bastão)
- 2 caixas de massinhas- 12 cores (para atividade de ciências)
- 1 caderno brochura grande, de capa dura
- 1 caderno brochura pequeno, de capa dura, 50 folhas, para inglês. Pode ser o mesmo usado no
4º ano.
- 1 caderno espiral de 1 matéria (Redação). O mesmo usado para português no 4º ano.
- 2 gibis
- 1 minidicionário com a nova ortografia
- Canetas (azul, preta, vermelha)
- 1 pano de limpeza multiuso (tipo perfex)
- 1 pasta, com elástico, tamanho ofício
- 1 agenda 2021, com data
- 1 pasta de plástico pequena, com zíper (26,5 cm x 19 cm), contendo: 1 régua de 15 cm,
1 esquadro, 1 compasso, grafites para compasso, 1 lixa de unha e 1 transferidor (pode
ser a mesma utilizada no 4º ano, acrescentando o transferidor)
- 1 pasta de plástico, com elástico, para artes (pode ser a mesma utilizada no 4º ano)
- 1 bloco de papel cartão colorido A4 (papel criativo - 32 folhas coloridas), para artes.
O mesmo utilizado no ano anterior.
Todo material deverá ser encapado e etiquetado para o 1º dia de aula.
* É importante que os materiais sejam simples, para que não desviem a atenção
dos
alunos.
Material providenciado pelo Colégio
Durante o ano, alguns materiais serão providenciados pelo Colégio. A taxa
será enviada no início do ano.
AJUDE A PRESERVAR O PLANETA TERRA!
Se possível, reaproveite o material do ano anterior (mochila, estojo, lápis, canetas, pastas, plásticos
etc) e substitua objetos que trazem problemas para o meio ambiente.
Orientações para o início do ano de 2021

Divulgação das listas de classe: 29/01/2021, a partir das 17h, em nosso site
Início das aulas regulares: 1 de fevereiro de 2021
Horário do Ensino Fundamental I - 1º ao 5º ano: das 12h45 às 17h15

