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COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII

5º ANO ENSINO FUNDAMENTAL

Língua Portuguesa

Presente Língua Portuguesa 5
Col. Projeto Presente - 5ª edição
ISBN: 9788516119355
Obs.: Não adquirir o caderno de atividades

Para realizar a compra on-line, acesse https://loja.
moderna.com.br/familia. Para criar a sua conta, 
informe o pin para o 5º ano: PF25OT e siga as 
instruções indicadas. Para compras efetuadas 
em dezembro, informe o código de desconto: 
COLPIODEZ. 

Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo ao 
final da lista de material. 

Literatura Infantojuvenil

A Fantástica Fábrica de Chocolate – 6ª ed.
Roald Dahl
Editora Martins Fontes - selo Martins 
ISBN: 9788580632590

Percy Jackson e o ladrão de raios  – 1ª ed.
Col. Percy Jackson e os Olimpianos (vol.1)
Rick Riordan
Editora Intrínseca 
ISBN: 9788580575392

A invenção de Hugo Cabret
Brian Selznick 
Editora SM
ISBN: 9788576752035

Malala, a menina que queria ir para a escola 
Adriana Carranca / Bruna Assis Brasil
Editora Companhia das Letrinhas
ISBN: 9788574066707

Jornal Joca
Modelo de assinatura anual, com 18 exemplares 
(exceto meses de férias escolares) e desconto 
para famílias Pio XII. Para renovações e novas 
assinaturas realizadas entre 09/11/2021 e 
18/02/2022, será cobrado o valor de R$ 139,20. 
Basta acessar o site www.jornaljoca.com.br/assine 
e realizar a assinatura selecionando o nome da 
escola e ano de ensino na etapa de dados do leitor. 
Após 18/02/2022, o valor será integral (R$ 176). 

Em caso de dúvidas, acesse o passo-a-passo de 
assinatura ao final da lista de material.

Matemática

Projeto Ápis Matemática 5º ano - 4ª ed.
Luiz Roberto Dante
Editora Ática
ISBN: 9788508195763

História e Geografia - Edição Pio XII

Para realizar a compra on-line, acesse https://loja.
moderna.com.br/familia. Para criar a sua conta, 
informe o pin para o 5º ano: PF25OT e siga as 
instruções indicadas. Para compras efetuadas 
em dezembro, informe o código de desconto: 
COLPIODEZ. 

Em caso de dúvidas, consulte o passo a passo ao 
final da lista de material. 

Ciências

Ciências CTC! Nacional 5º ano - 1ª ed.
Centro de Pesquisa e Desenvolvimento da 
Experimenta - Educação em Ciências Experimenta: 
Educação em Ciências
ISBN: 978-85-9522-058-4  

Para realizar a compra online, acesse www.
experimentaciencias.com.br e clique em “Loja” no 
rodapé da página, em seguida clique em “cadastre-
se” no canto superior direito e siga os passos.

Obs.: O material estará disponível para venda 
após 01/12/2021 e será entregue no prazo de 7 a 
20 dias úteis no endereço indicado pela família. O 
pacote contendo livro e demais materiais é lacrado 
e só deverá ser aberto na sala de aula, na presença 
do professor. 

Em caso de dúvidas, acesse o passo-a-passo em: 
https://sites.google.com/experimentaciencias.
com.br/loja-experimenta

Dicionário

Pequeno dicionário Houaiss da língua portuguesa
Editora Moderna
ISBN: 9788516101473
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Papelaria

 -  1 caderno universitário brochura 
ou espiral, capa dura, 96 folhas,  
capa a escolher como “caderno 
de estudos” (poderão utilizar o 
mesmo caderno do ano anterior)

 - 2 cadernos universitários 
brochura, capa dura, 96 folhas, 
com margem e sem desenho 
nas bordas (1 vermelho para 
Matemática, 1 azul para LP)

 - 1 caderno universitário brochura, 
capa dura, 48 folhas, com 
margem e sem desenho nas 
bordas (verde para História e 
Geografia, amarelo para Ciências)

 - 1 pasta catálogo (transparente) 
com 25 plásticos

Trazer no 1º dia de aula:
 -  1 estojo
 -  3 canetas esferográficas (azul, 
verde e preta)

 -  2 lápis grafite
 -  1 régua acrílica de 15cm (com 
nome gravado)

 -  1 borracha branca macia
 -  1 apontador com depósito
 -  1 caixa de lápis de cor
 -  2 colas bastão (sugestão: Pritt)
 -  1 tesoura escolar com pontas 
arredondadas e nome gravado 
(sugestão: Mundial)

 -  1 pasta transparente com elástico 
(sugestão: YES)

 -  1 caneta marca-texto amarela
 - 20 folhas papel color set no 
tamanho A4 180g (cores variadas)

 -  1 pacote de papel sulfite com 100 
folhas A4

 -  2 gibis
 -  10 plásticos tamanho A4

Arte
 - 1 caixa de tinta guache com 12 
cores (sugestão: Acrilex)

 - 2 canetas de retroprojetor
 -  2 folhas de acetato
 -  1 caixa de giz pastel oleoso com 
12 cores

 -  1 kg argila escolar marrom
 -  1 caderno de cartografia com 
capa dura sem pauta 48 folhas

 -  1 lápis grafite 6B
 -  1 bloco Canson A4 140mg/m2 
(sugestão: Canson)

 -  1 rolo de fita adesiva crepe / durex
 -  1 cola líquida branca 100ml
 - 1 avental ou camiseta para 
proteger a roupa

 -  1 pasta de Arte que contemple o 
material e os trabalhos
 - 1 maleta polipropileno ofício 

40mm 2152.Q.000 Dello PT 1 UN 
(de preferência transparente)

 -  1 pincel ref. 815, nº 14
 -  1 pincel ref. 815, nº 8
 -  2 folhas A4 de papel vegetal
 -  1 bloco de color set colorido A4

Importante:
 -  Serão solicitados materiais 
recicláveis durante o ano letivo

 -  O uso do camisetão ou avental 
é obrigatório nas aulas de Arte, 
realizadas no ateliê, para a 
proteção do uniforme. O aluno será 
orientado a pegá-lo e devolvê-lo 
em caixa disponível em sua sala

Orientações para entrega de 
material:
 -  Trazer de acordo com as 
seguintes datas:

 -  01/02: material de papelaria e 
cadernos.

 -  02/02: livros infantojuvenis.
 -  03/02: livros didáticos.

Obs.: os materiais de Arte e 
Ensino Religioso serão solicitados 
posteriormente.

Importante: 

Livros/cadernos devem ser encapados e todos os materiais devem ser identificados com nome e série, 
inclusive os do estojo, e repostos conforme a necessidade.

Sugerimos que adquiram os títulos de literatura infantojuvenil já no início do ano, pois, algumas vezes, estes 
se esgotam durante o ano letivo.

Caso ainda tenham materiais utilizados no ano anterior, sugerimos que sejam reaproveitados!
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BIBLIOTROCA
Troca de material escolar organizada por mães voluntárias.

Consulte regras e horários dos plantões.
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https://loja.moderna.com.br/familia
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Como assinar ?

Dados do
responsável

Agora os dados do leitor (a) que
receberá a assinatura devem ser
preenchidos. 
IMPORTANTE: Selecione o nome da
escola e ano de ensino para receber
o desconto (o mesmo será aplicado
na etapa de PAGAMENTO).

03
Dados do leitor

01

02

04

05

Pagamento

Para fazer a assinatura do jornal Joca
acesse o site
www.jornaljoca.com.br/assine. 
Em seguida, escolha a opção indicada
pela escola (combo ou on-line anual).

Nesta etapa os dados do
responsável pela compra devem

ser preenchidos.

Confirme se todos os dados
das etapas 1, 2 e 3  estão

corretos.

Escolha a forma de
pagamento (boleto ou
cartão de crédito) e finalize
sua assinatura!

Confirmação

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

Tutorial de assinatura
 jornal Joca

 Em caso de dúvida fale com o nosso 
Time de Atendimento:

contato@magiadeler.com.br 11 2391-1178 ou Whatsapp 11 98756-6665
Horário de atendimento  das 09h às 18h, de seg. a sex.

Endereço de
entrega

Para as assinaturas combo, 
a escola é quem indicará 

se a entrega das edições será na sala
de aula ou na residência do leitor (a).

Em caso de dúvida, confirme
com a coordenação.
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na etapa de PAGAMENTO).
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Dados do leitor
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05

Pagamento
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acesse o site
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Confirme se todos os dados
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corretos.

Escolha a forma de
pagamento (boleto ou
cartão de crédito) e finalize
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Confirmação
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PASSO

PASSO

PASSO

PASSO

Tutorial de assinatura
 jornal Joca
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