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Livros Didáticos 

5º ANO 
 

 

 

 

 

 

 

Coleção  
Lendo o Mundo 

(Plataforma SAS) 

 

VENDA EXCLUSIVA 
NA ESCOLA 

 

Livros: 
 

1. Lendo o Mundo – Língua Portuguesa  
2. Lendo o Mundo – Matemática  
3. Lendo o Mundo – Ciências  
4. Lendo o Mundo – História e Geografia  
5. Lendo o Mundo – Arte  

 
Materiais suplementares:  

 

6. Matemática – Atividades Suplementares 
7. Práticas de Produção Textual 
8. Formação Humana 

 
SAS Digital (plataforma online): 

 
9. Área de textos e dicas para a família.  
10. Tarefa On-line SAS de Língua Portuguesa, 

Matemática e Ciências: ambiente digital, 
gamificado e adaptativo, de resolução de 
exercícios e registro de desempenho. Propõe um 
reforço dos conteúdos e dispõe de recursos de 
apoio integrados aos exercícios. 

 
Sistema de Avaliação SAS 

 

11. Provinha SAS: avaliação nacional, para turmas 
de 5° Ano, que possibilita diagnosticar o nível de 
aprendizagem dos alunos por meio de 
indicadores disponíveis nos relatórios, 
comprovando a evolução dos alunos e da escola 
parceira. 

 
 

A Coleção Lendo o Mundo é 
destinada aos alunos do 1º ao 

5º ano e contempla as 
seguintes áreas do 

conhecimento: 
Linguagens, Matemática, 

Ciências da Natureza e 
Ciências Humanas, conforme 

orienta a Base Nacional 
Comum Curricular 

(BNCC) para o Ensino 
Fundamental. Cada área 

contribui para o 
desenvolvimento humano 

global do aluno e de sua 
autonomia intelectual ao 

propor conteúdos e atividades 
que aguçam a reflexão, a 

análise crítica, a apropriação e 
a percepção de diferentes 

linguagens. 
 

Observação: Ao longo do ano, são 
feitas três entregas dos livros 

principais.  

Inglês 

Coleção  
Guess What! 

(Cambridge University 
Press) 

 

Guess what! 5 – Activity Book with online resources (5° Ano) 
ISBN: 9781107545427 
 

Guess what! 5 – Pupil´s Book (5° Ano) 
ISBN: 9781107545397 

 
Língua Portuguesa 

 

 

Mini Dicionário da Língua Portuguesa, de acordo com nova ortografia. Cada 
família poderá comprar/reutilizar o dicionário de sua escolha. 
 

 
Entrega de Material Individual 

  

O material escolar (inclusive livros e cadernos) deve ser entregue na unidade onde a criança estuda, devidamente 

personalizado (nome do/da aluno/aluna, turma e turno), até o dia 21/01/2021 (quinta-feira). Ressaltamos a 

importância da entrega do material no prazo estipulado, uma vez que o recebimento do mesmo, no primeiro dia 

de aula, é inviável.  O Colégio não se responsabiliza por material não identificado. 


