
 

  

 

 

                                               

 

  

LIVROS DIDÁTICOS  
 
 
 

LIVRO ELEVA – PLATAFORMA DE ENSINO       
Importante: O livro didático é material indispensável, porque, além de organizar e sistematizar os 
conteúdos, incluindo conceitos de aprendizagem. Sem livro, o aluno perde o estímulo para 
frequentar e acompanhar as aulas. 

LIV - assista: https://www.youtube.com/watch?v=1IQfpqaasns 
 

1 Livro de Caligrafia – Exercitando a Minha Caligrafia –– 5º ano -   Autora: Regina Nogueira -  Editora Construir 
 

Livros Literários 
(Paradidáticos)01 livro 
por bimestre com 
Avaliação escrita (PB) que 
será trabalhado em projetos 
e poderá ter culminância 
com apresentação para a 
família 

 
01 livro por bimestre com Avaliação escrita (Prova Bimestral - PB) 
  
1º bimestre: Malala, A Menina que queria ir para a Escola – Autora Adriana Carranca - Cia das Letras. 
2º bimestre: Histórias Russas – Autora Ana Maria Machado – Editora FTD  
3 º bimestre: Três Histórias do Povo das Terras do Brasil – Autora Poliana Austuriano – Editora FTD 
4 º bimestre: O Menino do Dinheiro - Pequeno Cidadão – Editora DSOP 
 

Uniforme  
Loja Castelo dos Uniformes 
-      Shopping Barra World 

Casaco Verde padrão CVG, Camiseta pólo / regata branca padrão CVG, bermuda/short/short saia – verde padrão 
CVG, meia branca e tênis básico.                                                                                           
– Não permitimos jeans e uso de sandálias ou chinelos, casacos coloridos, roupas de outros padrões. Gentilmente, 
pedimos: Família - Colabore trazendo todos os dias a sua criança uniformizada!                                                                  
Adquira o uniforme na loja – Castelo dos Uniformes (Shopping Barra World – Setor Inglaterra) Avenida Alfredo 
Baltazar da Silveira, 580 – Lojas: 161 e 162 A – Telefone 2437.8402. 
 Os uniformes devem ser usados do primeiro ao último dia de aula e em todos os eventos escolares  

 
 

 

Os livros e demais materiais serão utilizados a partir de 06/02/2019.                                                                                                                             
Os livros da Educação Infantil ao Ensino Médio já estão à venda no site da LIVRARIA Vargem Grande e haverá plantão 
de vendas no CVG, nos dias: 08, 15, 22, 29 de janeiro.                                                                          
www.livrariavargemgrandem.com.br - Telefone: 99966.7696.                                                                                                     
(No decorrer do ano serão solicitados materiais de sucatas para diversos trabalhos).     

Material de Uso 
Pessoal 

01 pasta catálogo com 10 folhas plásticas. Cor: Verde (Para armazenar os trabalhos e tarefas) 01 apontador - com 
coletor e 02 borrachas (branca lisa)01 avental plástico ou de tecido – tamanho grande ou GG 
01 caixa de giz de cera – bastão com 12 cores01 caixa de hidrocor com 12 cores– ponta grossa  
 01 caixa de lápis de cor – grande- com 12 cores // 01 tesoura sem ponta 
03 cadernos -  caderno universitário capa dura costurado (com 96 folhas - cada um) – Cor  AZUL                                         
(01 para Português e Redação);  (01 para Matemática, Geografia e Ciências)  e (01 para  História e Inglês)                                            
02 lápis FabberCastell – triangular – nº 2 HB                                                                                  
01 régua de 30 cm – flexível – transparente                                                                                  
 01 garrafinha de água personalizada com nome e turma                                                                   
01 cola branca 90g – Uso em casa01 tela para pintura -Tamanho: 41x33– com o nome e turma na moldura atrás da tela.  
01 caneta – 01 azul 

Horário Estendido          Horário Estendido com atividades dirigidas e lúdicas para crianças a partir de 02 anos até 09 anos.  
         Verifique na secretaria. Horário: Manhã de 08h até 13h e Tarde de 13h até 18h.  
         Há flexibilidade no horário, dentro dos turnos.      

 

Desde já lhe desejamos UM ÓTIMO 2018 e MUITO SUCESSO na vida escolar!                                                                                                                                              
Conte conosco, Equipe CVG. 

Telefones: 2428.2330//964540986     
www.colegiovargemgrande.com.br      
https://www.facebook.com/CVG.LTDA                                 
Acesse nossas redes sociais. 

Lista de Material Escolar 2019 
Ensino Fundamental I – 5º ano (Turma: 501) 

Início das aulas: 05/02/19 – 3ª feira. 

Dia: 04/02/19 – 2ª feira, às 16h30min. EI, TEMOS UM ENCONTRO 
MARCADO!  


