São Paulo, dezembro de 2020.
Ref.: Livros didáticos para 2021
Para 2021, fizemos a parceria para venda dos livros com a Papelaria Magistral, que também nos
atende com as listas de materiais.
A venda poderá ser on-line, pelo site: http://www.papelariamagistral.com.br
Clicar em "Listas escolares" e depois "Centro Educacional Pioneiro" e a seguir selecionar o ano
desejado.
Pessoalmente: Av. João Pedro Cardoso, 139 – Jabaquara – Fone: 5034-1308
O pagamento poderá ser:
- Compras neste ano, pagamento em 5x, e a partir de janeiro em 4x.
- Pagamento com depósito, desconto de 2,5%.
- Pagamento com cartão de débito, desconto de 2,0%.
- Entrega será no endereço cadastrado pelo responsável.
- Não haverá taxa de entrega.
IMPORTANTE: Esclarecemos que os livros poderão ser adquiridos em qualquer livraria de sua
preferência, e os livros de inglês poderão ser adquiridos no site: www.disal.com.br

ATENÇÃO
Os livros de inglês são importados e necessitam ser adquiridos com antecedência.

A equipe pedagógica iniciará os trabalhos com esse material a partir do dia 01 de fevereiro de 2021.

Atenciosamente
Equipe Pedagógica

LIVROS PARA AS TURMAS DO 5o ANO – 2021
Atenção: Os livros são consumíveis, dessa forma, não devem ser reutilizados.

MATÉRIA
LP
Matemática
Inglês
Inglês
Ciências
História
Geografia

TÍTULO
Projeto Presente – Língua Portuguesa 5º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC)
Autores: Débora Vaz, Elody N. Moraes, Rosângela Veliago
Editora Moderna - ISBN 9788516119355
Projeto Buriti Plus de acordo com a BNCC - Matemática 5
Autores: obra coletiva
Editora Moderna
ISBN 9788516112592
American Guess What! 5 – Student book
Editora Cambridge
ISBN 9781107557031
American Guess What! 5 – Workbook AB W online resources
Editora Cambridge
ISBN 9781107557086
Projeto Presente Ciências Naturais – 5º ano – 5ª edição (o mesmo utilizado no 4º ano em 2020)
Autores: Célia R. Carone, Lilian Bacich e Edilson A. Pichiliani
Editora Moderna – ISBN 9788516119454
Projeto Presente – História – 5º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC)
Autores: Ricardo Dreguer e Cássia Marconi
Editora Moderna ISBN 9788516114367
Projeto Presente – Geografia – 5º ano – 5ª edição (de acordo com a BNCC)
Autores: Neuza Guelli e Cintia Nigro
Editora Moderna
ISBN 9788516114428

Com o objetivo de ampliar o desenvolvimento acadêmico dos alunos por meio do acesso às diferentes
informações que circulam socialmente no Brasil e do mundo, o Centro Educacional Pioneiro adota como
material didático obrigatório para as turmas de 5º ano, o Joca, um jornal idealizado e especialmente escrito
para crianças.
Segue abaixo o tutorial para a assinatura digital do Jornal Joca, aconselhamos que seja feita até o dia 29/01
para que a criança receba o 1º exemplar em fevereiro, quando começaremos o trabalho.

Olá, Pai, Mãe e/ou Responsável,

Em 2021, o Centro Educacional Pioneiro irá adotar o Jornal Joca como um recurso didático e por
esse motivo entrou na lista de material obrigatório da escola.
O Joca é o primeiro jornal do país criado para crianças e jovens, que utiliza uma linguagem
adaptada e contextualizada para esse público, com matérias em Português, Inglês e Espanhol.
Hoje, já atuamos em parceria com mais de 800 escolas em todo o país, apoiando a formação de
estudantes mais reflexivos e atuantes na transformação da nossa sociedade.
Para conhecer um pouco mais sobre o nosso trabalho, você pode acessar o site
jornaljoca.com.br ou acompanhar algumas matérias que foram publicadas em mídias como
Folha, TV Cultura ou no Fantástico.
Trabalhamos no modelo de assinatura e, para facilitar este processo, elaboramos um breve
tutorial, incluindo as informações mais relevantes para deixá-lo sem nenhuma dúvida. Caso
ainda queira algum esclarecimento, fique à vontade para nos contatar pelo telefone ou e-mail
informados abaixo. Estamos prontos para atendê-los.

Tutorial para Assinatura – Jornal Joca

Se preferir tutorial em vídeo, clique aqui.
1) Acesse www.jornaljoca.com.br e, no canto superior direito, clique no botão destacado na cor
laranja “Assine”;
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Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos:
SAC - (11) 2391-1178, das 9h às 17h / contato@magiadeler.com.br

2) Selecione o plano – “On-line” e clique em “Continuar”;
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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”.
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Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos:
SAC - (11) 2391-1178, das 9h às 17h / contato@magiadeler.com.br
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4) Agora preencha os dados do(a) leitor(a) ou utilize os dados de um leitor existente em caso de
renovação. Neste momento, você deverá indicar o Centro Educacional Pioneiro e, ao selecioná-lo,
o desconto será aplicado no carrinho, já com o valor ajustado. O desconto será válido para
assinaturas realizadas até o dia 22/02/2021. Após essa data, o valor será cobrado integralmente.
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Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos:
SAC - (11) 2391-1178, das 9h às 17h / contato@magiadeler.com.br
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5) Nesta tela, selecione a forma de pagamento, que pode ser Cartão de Crédito ou Boleto
Bancário.
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6) Pronto! Sua assinatura foi concluída.

Façam uma excelente leitura!

Em caso de eventuais dúvidas e/ou esclarecimentos:
SAC - (11) 2391-1178, das 9h às 17h / contato@magiadeler.com.br

