Aulas de:
Português, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Inglês e Educação Física.

Colégio TEMA
Sistema Objetivo de Ensino

5º. ano

Aulas extras:
Arte, Informática e Xadrez.
 Materiais Bimestrais
 Programação para Festas Comemorativas
 Projetos de solidariedade

Rua: Senador Joaquim Miguel, 1040
Centro – Jardinópolis
Fone: (16) 3663-3355/3663-8489

5º. ANO

Livros a serem trabalhados durante o ano:

1º. Bimestre


Férias na Antártica (Klink, Laura, Klink Tamara, Klink
Marininha – Grão Editora).
2º. Bimestre



O BGA – O bom gigante amigo (Roald Dahl – Ed. 34)
3º. Bimestre













Divinas Aventuras – Histórias da Mitologia Grega (Heloisa Prieto –
Ed. Companhia das Letrinhas)





4º. Bimestre



Um mundo de histórias de países distantes ( Graziella Favaro – Ed.
FTD)








4 livros de literatura (1 por bimestre, ver sugestões)
1 dicionário sugestão:
- Dicionário Global escolar Silveira Bueno da Língua Portuguesa
(Ed. Global)
4 cadernos brochurões sem desenho nas cores: vermelho, verde,
amarelo e azul).
1 caderno brochurão 60 folhas (para estudo de verbos)
1 caderno de caligrafia
1 caderno de cartografia (pode ser usado o mesmo do ano
passado)
2 cadernos pequenos para Inglês e Xadrez (Usar os mesmos do
ano anterior).
2 pastas de plástico azul com grampo trilho
1 pasta com elástico, de plástico azul fina
70 folhas de papel almaço, com margem nos 2 lados e pautas
(sugestão: Tilibra)
2 pacotes de folhas de papel sulfite A4 100fls (sugestão:
Chamex).
50 folhas de papel sulfite 40kg
1 Bloco de Cartonado (sugestão: Filipinho)
2 folhas de EVA (1 com glitter e 1 lisa)
1 Geoplano de plástico 23x23cm (usar o mesmo do ano passado)
Manter na Mochila:
1 Estojo contendo: Lápis, borracha, apontador com depósito,
régua, transferidor, lápis de cor, tesoura, cola, caneta azul e
vermelha.

*Obs: Lembramos que é possível aproveitar as canetas, tesoura, estojo,
régua, apontador, etc, do ano anterior, desde que estejam em bom estado.
**Obs.: Colocar o nome em todo o material

