
 
 

Prezados Pais, 

Temos o prazer de informar que já está disponível para consulta a relação dos 
recursos didático-pedagógicos necessários para cada aluno neste ano letivo. 

É fundamental que as famílias compreendam que não se trata de uma simples 

lista de itens, mas um conjunto, cuidadosamente selecionado, de recursos, que leva 
em conta o programa de ensino do Colégio, novas orientações da legislação e, agora, 
as tendências de inovação progressivamente incorporadas ao nosso cotidiano. 

Nesse sentido, verão que a lista de material pedagógico do 5o ano inclui a 

assinatura da plataforma digital Árvore de Livros, uma rica biblioteca virtual escolar 
em que nossos alunos poderão encontrar a versão digital de livros de literatura, 

enciclopédias e recursos diversos. Assim, também, diversas obras literárias 
periodicamente solicitadas pela Escola já estarão disponíveis neste ambiente, e não 

precisarão mais ser adquiridas, reduzindo custos. 

No ano passado, como forma de preparação para esta inovação, a Escola já 
realizou pilotos bem-sucedidos no Ensino Fundamental I, utilizando a Árvore de 
Livros, inclusive merecedores de prêmios.  

A tendência é que, cada vez mais, os alunos encontrem no mundo virtual 

recursos que antes só existiam em papel, e assim ampliem as possibilidades de 
acesso ao conhecimento. Por isso, sugerimos às famílias que já possibilitem ou 

permitam aos alunos o uso de um dispositivo que permita a leitura e a navegação, 
como tablets ou notebooks, inclusive para trazê-lo à escola, quando oportuno. 

Em todo o mundo, esse processo se denomina BYOD (Bring your Own Device), 

o que significa assumir tais recursos tecnológicos como parte integrante da vida dos 
cidadãos do século XXI e, portanto, instrumentos com os quais todos aprendemos.  

Como todo novo recurso apresentado, neste também é preciso que as famílias 
sigam novas orientações para a sua aquisição. Por isso, ao fim da lista de material, os 

senhores encontrarão a carta preparada pela equipe da Árvore de Livros para as 
famílias do Magno, com orientações para a aquisição da assinatura. 

É muito importante que as famílias acompanhem de perto esse processo e 

participem das atividades dos filhos, agora também no ambiente virtual. A educação 
no Magno busca abrir um novo horizonte de oportunidades de aprendizagens 

significativas para as crianças, em um mundo no qual já navegam e que 
inegavelmente fará parte de sua educação ao longo da vida - o mundo virtual. 

Atenciosamente, 

A Direção 
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Papelaria 

 

 Agenda 

 Estojo 

 Cola bastão 

 Lápis preto Faber-Castell no 2 

 5 cadernos universitários, 96F  

 Caixa de lápis de cor 

 Durex (1,5 cm de largura) 

 Borracha 

 Régua plástica transparente (30 cm) 

 Apontador 

 Caneta esferográfica azul 

 1 caneta marca-texto 

 Tesoura sem ponta 

 Compasso 

 Transferidor 

 Conjunto de canetas coloridas de ponta porosa fina 

 2 pastas catálogo Yes transparentes, tamanho A4, Clear Book 

com 40 sacos – BD 40AS (Atividade e Produção Textual) 

 Pasta catálogo Yes transparente, tamanho A4, Clear Book com 

20 sacos – BD 20AS (Música) 

 1 equipamento com acesso à Internet, como tablet ou 

notebook, conforme a preferência de uso (opcional) 

 

Observação importante: todo o material do aluno deverá ser entregue com nome completo, 

ano e disciplina, em etiquetas coladas na parte inferior das capas. 
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Livros 

Disciplina Título do livro Complemento Autor Editora 

Português 
Projeto Presente:  

Língua Portuguesa 

 

5o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097516 

 

Débora Vaz 

Elody Nunes Moraes 

Rosângela Veliago 

Moderna 

Literatura 

Plataforma Digital  

Árvore de Livros: 

Pescador de 

histórias 

1o bimestre  

Leia as instruções a 

seguir. 

Heloisa Pires de Lima Melhoramentos 

Contos Africanos 2o bimestre Ernesto Rodríguez Abad Callis 

Inglês 

Story Central 

Student’s Book 

Pack, v.5 

(2015) 

ISBN 

9780230452336 

Viv Lambert 

Mo Choy 
Macmillan 

Ciências 
Ligamundo: 

Ciências 

5o ano 

(2018) 

ISBN 

9788547234294 

César da Silva Júnior 

Débora C.de A. Godoy 

Paulo S.B. Sanches 

Sezar Sasson 

Sonelise A. Cizoto 

Saraiva 

Geografia 
Projeto Presente: 

Geografia 

5o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516098018 

Neuza Sanchez Guelli 

Miriam Orensztejn 
Moderna 

História 
Projeto Presente: 

História 

5o ano 

4a ed. (2015) 

ISBN 

9788516097851 

Ricardo Dreguer 

Cássia Marconi 
Moderna 

Matemática 
Projeto Ápis: 

Matemática 

5o ano 

Versão 

Reformulada 2018 

ISBN 

9788508184804 

Luiz Roberto Dante Ática 



 

 

 

Prezados Pais, 
 
Para o ano letivo de 2019, o Colégio Magno escolheu a Árvore de Livros como 

plataforma de leitura. Isso quer dizer que alguns dos livros de literatura infantil e 
juvenil trabalhados em sala de aula poderão ser lidos em sua versão digital. 

Além dessas indicações, os alunos podem ter acesso, por meio de celulares, 
tablets ou computadores, a um acervo com milhares de livros, jornais e revistas do 
mundo inteiro, escolhidos cuidadosamente pela nossa equipe. 

Para que o aluno tenha acesso à Árvore de Livros é bem simples: 

1) Acesse o site no endereço <www.arvoredelivros.com.br> ou baixe o nosso 

aplicativo chamado “Árvore de Livros” em seu celular ou tablet. 

2) Depois, clique em “ENTRAR” e digite o código de letras e números que será 
fornecido pela escola. Não é necessário senha ou e-mail. 

3) No primeiro acesso, após inserir o código de acesso, você será direcionado 
para a tela de pagamento. 

O pagamento no valor total de R$ 99,00 (noventa e nove reais) pode ser 
efetuado via boleto bancário ou cartão de crédito em até 10x sem juros.  

Veja mais detalhes de como realizar o pagamento da Árvore acessando: 

<http://bit.ly/tutorialpagamento>. 

Cada código é pessoal e intransferível e, por isso, recomendamos que o aluno 

não o empreste a ninguém. Caso mais pessoas leiam utilizando o mesmo perfil, os 
relatórios de leitura são prejudicados e o aluno pode ter dificuldades para realizar suas 
avaliações. 

Se quiser falar conosco, não precisa procurar a secretaria de sua escola.  
Envie-nos uma mensagem pelo Whatsapp (21) 98373-7146 ou um e-mail para 

sac@arvoredelivros.com.br. Pode contar com a gente! 

Bem, por enquanto é isso. Esperamos que esse seja um ano incrível, com 

muitas leituras e resultados excelentes! 

Um abraço, 

Ana Maria Noé 

Árvore de Livros 
 

http://bit.ly/tutorialpagamento

