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1) LÍNGUA PORTUGUESA 
 

✔ PORTUGUÊS LINGUAGENS 5o ANO. William Roberto Cereja, Tereza Cochar Magalhães. 
7a Edição. São Paulo: Atual, 2019.  

✔ JORNAL JOCA 
 

✔ Observação: Efetuar assinatura e pagamento no site www.jornaljoca.com.br, conforme passo 
a passo abaixo. 

 

Tutorial para Assinatura – Jornal Joca 

1) Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão destacado na cor 
laranja “Assine”. 
 

2) Selecione o plano “On-line” e clique em “Continuar”. 
 

3) Preencha o cadastro com os dados do responsável ou faça seu login (em caso de renovação), 
leia os “Termos e condições” e clique em “Continuar”.  
 

4) Preencha os dados do(a) leitor(a) ou utilize os dados de um leitor existente em caso  de 
renovação. Indique a Escola Leonardo da Vinci e sua respectiva unidade e, ao selecioná-la, o 
desconto de 6% será aplicado no carrinho, resultando em um valor final de R$ 103,20 ao ano. 
O desconto será válido para assinaturas realizadas até o dia 25/01/2021. Após essa data, o 
valor será cobrado integralmente. 
 

5) Selecione a forma de pagamento: Cartão de Crédito ou Boleto Bancário.  
 

6) Sua assinatura foi concluída. Façam uma excelente leitura!  
 

 
✔ DICIONÁRIO ESCOLAR (nova ortografia). 

 
1.1) LITERATURA: 

 
Projeto Literário: LER E ESCREVER, QUE PRAZER! 

 

✔ O velho, o menino e o burro. Ruth Rocha – Editora Salamandra. (1o Período) 
✔ No Reino do Vai não Vem. Fábio Sombra – Editora Scipione. (2o Período) 
✔ O menino transparente. Patrícia Engel Secco – Editora Melhoramentos. (3o Período) 
✔ Malala, a menina que queria ir para a escola. Adriana Carranca – Companhia das 

Letrinhas. (4o Período) 
 

Ciranda do Livro: Serão solicitados, via site, após o início das aulas, três livros literários. 
 

2) MATEMÁTICA 
 
✔ PRESENTE MATEMÁTICA 5o ANO. Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis.  

5a Edição. São Paulo: Ed. Moderna, 2019.  

✔ CADERNO DE ATIVIDADES: PRESENTE MATEMÁTICA 5O ANO. Luiz Márcio Imenes, 
Marcelo Lellis. 5a Edição. São Paulo: Ed. Moderna, 2019. 

✔ Envelope de atividades. Material complementar. 

 
 

http://www.jornaljoca.com.br/
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3) EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 
✔ OFICINA DAS FINANÇAS NA ESCOLA – VOLUME 5. Carolina Simões Lopes Ligocki e 

Silvana Maria Silva Iunes. 2a Edição. Brasília: Editora Oficina, 2017. 

 
4) CIÊNCIAS 

 
✔ BURITI PLUS CIÊNCIAS 5o ANO. Organizadora Editora Moderna; obra coletiva concebida, 

desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 1a Edição. São Paulo: Moderna, 2018. 

 
5) HISTÓRIA 

 
✔ HISTÓRIA, SOCIEDADE & CIDADANIA. Selo: Grandes autores nos caminhos da BNCC.  

5o ANO. Alfredo Boulos Júnior. 2a Edição. São Paulo: Ed. FTD, 2018. 

 
6) GEOGRAFIA 

 
✔ BURITI PLUS GEOGRAFIA 5o ANO. Organizadora Editora Moderna; obra coletiva 

concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 1a Edição. São Paulo: Moderna, 
2018. 

 
7) INGLÊS 

 
✔ O material didático, composto por três livros, será entregue pela escola nas primeiras 

semanas de aula. 

 
8) ROBÓTICA:  

 
✔ O estudante que estudou no Leonardo da Vinci em 2020 utilizará o mesmo material de 

Robótica em 2021. 

✔ O estudante que ingressar no Leonardo da Vinci em 2021 deverá adquirir o material de 
Robótica por meio do link: 

Unidade Taguatinga: http://materiais.zoom.education/leonardo-da-vinci-taguatinga-21 
Unidade Norte: http://materiais.zoom.education/leonardo-da-vinci-norte-21 
Unidade Sul: http://materiais.zoom.education/leonardo-da-vinci-sul-21 

 
 

ATENÇÃO! 
 

Ressaltamos que os livros a serem adquiridos devem seguir as edições/anos solicitados na 
lista. Edições que não atendam à indicação não serão aceitas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://materiais.zoom.education/leonardo-da-vinci-taguatinga-21
http://materiais.zoom.education/leonardo-da-vinci-norte-21
http://materiais.zoom.education/leonardo-da-vinci-sul-21
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MATERIAIS INDIVIDUAIS 
(IDENTIFICAR COM O NOME DO ESTUDANTE) 

Os materiais de 2020 em boas condições de uso poderão ser reutilizados em 2021. 

Os materiais abaixo devem ser adquiridos pelo(a) estudante que ingressar no Leonardo da 
Vinci em 2021. 

✔ 1 agenda escolar 
− 1 jaleco branco de mangas compridas e 1 calça comprida do uniforme, para uso obrigatório 

no Laboratório de Ciências. O jaleco deverá ser adquirido após o comunicado da escola sobre 
início das aulas de laboratório  

 
✔ 1 caderno grande, capa dura, brochurão com 96 folhas para Língua Portuguesa 
✔ 3 cadernos grandes, capa dura, brochurão com 48 folhas para Ciências, para História e para Geografia 
✔ 1 caderno meia pauta, capa dura, com 48 folhas para Música  
✔ 2 cadernos grandes, capa dura, quadriculados 1 cm x 1 cm com 96 folhas para Matemática 

(Será utilizado um em cada semestre)  
✔ 1 flauta doce germânica (devidamente identificada)  
✔ 3 pastas catálogo com 50 plásticos grossos para Artes, Inglês e Produção de texto  
✔ 1 régua transparente de 30 cm 
✔ 1 pasta de elástico (fina) 
✔ 2 pastas de plástico com trilho. Atividade de revisão e Ciranda do Livro 
✔ 2 gibis 
✔ 4 envelopes brancos – tamanho A4, sem identificação 
✔ 1 cola líquida 
✔ 1 revista em quadrinhos em Inglês.  

 
✔ 1 estojo com zíper, contendo: 

– 1 lápis grafite 2B 
– 3 canetas esferográficas (azul, vermelha e preta) 
– 1 caneta marca-texto amarela  
– 1 apontador com depósito 
– 1 tesoura sem ponta, com identificação 
– 1 caixa de lápis de cor (24 cores)  
– 1 borracha tamanho médio 
 
 
 

 

✔ A conferência do material individual é de responsabilidade da família. 

✔ Solicitamos que NÃO sejam utilizados cadernos de 10 matérias ou fichário. 
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CAIXA DE MATEMÁTICA 

Os materiais de 2020 em boas condições de uso poderão ser reutilizados em 2021. 

Os materiais abaixo devem ser adquiridos pelo(a) estudante que ingressar no Leonardo da 
Vinci em 2021. 

Os estudantes deverão trazer uma caixa plástica média – correspondente a 6 litros – contendo: 
 

✔ 1 calculadora simples 
✔ 1 relógio com ponteiros 
✔ 1 fita métrica 
✔ 1 trena (de uso infantil) 
✔ 1 dado (grande) 
✔ Várias cédulas de dinheiro (destacadas) e moedas sem valor 
✔ 1 ábaco 
✔ transferidor e compasso 
✔ 1 conjunto de material dourado de madeira (individual), contendo as peças de unidades, dezenas 

e centenas armazenadas em um saquinho tipo TNT 
 

 

MATERIAIS DE ARTE 
(IDENTIFICAR COM O NOME DO ESTUDANTE) 

Os materiais de 2020 em boas condições de uso poderão ser reutilizados em 2021. 

Os materiais abaixo devem ser adquiridos pelo(a) estudante que ingressar no Leonardo da 
Vinci em 2021. 

✔ 3 blocos de papel para desenho A4 (branco) 
140 g/m² 

✔ 2 blocos de papel escolar criativo – tamanho 
A4 (cores vivas) 

✔ 1 bloco de papel escolar criativo – tamanho 
A3 (cores vivas) 

✔ 1 bloco de papel sulfite (marfim) 
✔ 1 fita adesiva kraft gomada (19 mm X  

50 mm) 

✔ 1 caixa de tinta guache com 12 cores 
(pequena) 

✔ 1 pote de tinta acrílica – 250 ml (branco) 
✔ 1 pacote de palitos de churrasco 
✔ 1 pincel para pintura no 6 
✔ 2 cartolinas brancas 

 

 

 
 

ORIENTAÇÕES 

✔ A agenda personalizada será vendida no Leonardo da Vinci para aqueles que assim desejarem.  
✔ Identificar, na capa externa da agenda, dos cadernos e dos livros, nome completo do(a) 

estudante, ano/turma.  
✔ Preencher a identificação completa no campo de dados pessoais (1ª página da agenda) 
✔ Os estudantes veteranos do Leonardo da Vinci que possuem a flauta e o caderno de música do 

ano anterior, em boas condições de uso, não precisarão adquiri-los novamente.  
✔ A Caixa de Matemática faz parte da proposta de Educação Matemática adotada pela escola, 

portanto é fundamental que ela seja organizada de forma completa por todos os estudantes.  
✔ O uniforme escolar é de uso obrigatório e deverá ser identificado com o nome completo do(a) 

estudante.  
✔ É de responsabilidade da família a reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 
✔ Lista de material em conformidade com a Lei Distrital 4.311/2009 e a Lei 

Federal  12.886/2013. 
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PROCON – SCS, Bloco B60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília – DF, 
Telefone: 151/PROCON Rodoviária – Subsolo da Estação 

Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF, Telefone: 151 procon@procon.df.gov.br 

 
 

ATENÇÃO! 

✔ Apenas para o(a) estudante que ingressar no Leonardo da Vinci em 2021: os materiais para 
atividades artísticas deverão ser entregues em sala específica nos seguintes dias e horários: 
21/01/2021 e 22/01/2021, das 8h às 12h e das 14h às 18h; 23/01/2021, das 8h às 12h. 

✔ Os materiais individuais serão solicitados no decorrer da semana pela professora.  
✔ No primeiro dia de aula (25/01/2021), deverão constar na mochila somente a agenda escolar, o 

estojo e os cadernos de Língua Portuguesa, Matemática e História. 
 

mailto:procon@procon.df.gov.br

