
 

 

 

 

 

A adoção da Coleção Bernoulli nos permite o uso de livros alinhados à BNCC e também o acesso à 
Plataforma digital Bernoulli XP 

No início das aulas, os alunos receberão a coleção de livros e a chave de acesso referentes ao 1º 
semestre. No início de agosto, serão entregues a coleção de livros e a chave de acesso referentes ao 
2º semestre. 

 

Ensino Fundamental – 5º ano 

QUANT. MATERIAL INDIVIDUAL 

01 Agenda 

02 Cadernos grandes capa dura – 96 folhas. 

02 Cadernos pequenos capa dura – 48 folhas. 

04 Cadernos grandes capa dura - 48 folhas. 

01 Conjunto de caneta hidrocor  (12 cores). 

01 Tesoura de ponta arredondada, com nome gravado. 

01 Apontador. 

01  Borracha branca. 

02 Lápis grafite Nº 2. 

01 Caixa de lápis de cor (12 cores ). 

01 Caneta esferográfica verde. 

01 Caneta esferográfica vermelha. 

01 Caneta esferográfica azul. 

01 Régua 30cm transparente. 

01 Tubo pequeno de cola branca (90g). 

 

LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS 
 ENSINO FUNDAMENTAL 1  

• COLEÇÃO BERNOULLI (SEMESTRAL) Venda de toda coleção, não há venda avulsa. A compra da coleção na 

Secretaria dá direito ao aluno à utilização da plataforma BERNOULLI XP, que é explorada pelos professores 

na fixação de conteúdos e organização de tarefas. O login e senha somente são emitidos a partir da compra 

deste material em nossa Secretaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
1° BIMESTRE 2° BIMESTRE 3° BIMESTRE 

 

  

Quem mexeu no meu queijo? 

Para crianças 

Spencer Johnson 

ISBN: 9788501072269 

RECORD 

Raul da ferrugem azul 

Autor: Ana Maria Machado 

Ilustração: Rosana Faría 

Salamandra 

ISBN 851603481X 

Malala, a menina que queria ir 

para a escola 

Autor: Adriana Carranca 

Ilustração: Bruna Assis Brasil 

ISBN: 9788574066707 

Companhia das Letrinhas 

KIT PARADIDÁTICOS 5º ano do EF: R$160,00 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LICENÇA MANGAHIGH: 

Aquisição no posto de vendas, no próprio colégio. 

 

Não é permitido o uso de caderno espiral e nem de fichário. 

 

Material de uso individual: Máscaras (02), álcool em gel, garrafinha de água. 

 

Taxa de material: 

No início do 2º bimestre de 2022, será divulgado e cobrado o valor da taxa de material anual. 

 

Encomendando os três livros paradidáticos em nossa 

secretaria até 10 de Janeiro, você paga R$160,00 e seu filho 

os receberá em sala, com toda a comodidade. Aproveite! 


