São Paulo, dezembro de 2021
Ref.: Livros didáticos para 2022
Para maior comodidade das famílias, mantivemos a parceria com a Papelaria Magistral
que realizará a venda online dos livros pelo site: http://www.papelariamagistral.com.br
Clique em Listas Escolares >> Centro Educacional Pioneiro e selecione o ano letivo
desejado.
Os livros estarão disponíveis também na loja física - Av. João Pedro Cardoso, 139 –
Jabaquara – Fone: 5034-1308
Condições de Pagamento:
- Compras realizadas em 2021- pagamento em 5X, a partir de janeiro em 4X.
- Pagamento por depósito ou PIX (61585956000197), desconto de 2,5%.
- Pagamento com cartão de débito, desconto de 2,0%.
- A entrega será realizada no endereço cadastrado pelo responsável, sem frete nos
meses de dezembro/21 e janeiro/22. Nos meses seguintes, isento para compra mínima
de R$ 150,00.

Projeto Presente
Em 2022, a Editora Moderna disponibilizará o portal: https://loja.moderna.com.br para a
aquisição dos livros da editora. Esclarecemos que os livros que fazem parte do Projeto Presente
serão vendidos somente neste portal, os demais livros poderão ser comprados nos
estabelecimentos da preferência de cada um. Aconselhamos que a aquisição seja feita até o
dia 17/01/2022, para que a criança possa ter o material em mãos no início das aulas.
O PIN de acesso será enviado via ClassApp
ATENÇÃO
Os livros de inglês são importados e necessitam ser adquiridos com antecedência. Poderão
ser encontrados também na Livraria Disal, em parceria com o Pioneiro, no site:
disal.com.br/pioneiro
A equipe pedagógica iniciará os trabalhos com esse material a partir do dia 01 de fevereiro de
2022.

Atenciosamente
Equipe Pedagógica

LIVROS PARA AS TURMAS DO 5o ANO – 2022
Atenção: Os livros são consumíveis, dessa forma, não devem ser reutilizados.
Disciplina

Título
Projeto Presente Ciências
Naturais - 5º ano 5.ed. BNCC
(O mesmo livro utilizado pelos
4os anos em 2021)
Projeto Presente Geografia 5º
ano 5.ed. BNCC

Ciências

Geografia

Autor

9788516119454

Neuza Guelli e Cintia Nigro

Moderna

9788516114428

Moderna

9788516114367

Projeto Presente História 5º ano Ricardo Dreguer e Cássia
5.ed. BNCC
Marconi

Inglês

American Guess What! 5
student book

Língua Portuguesa
Matemática

American Guess What! 5
workbook AB W ONLINE
RESOURCES
Projeto Presente - Língua
Portuguesa - 5º ano 5.ed. BNCC
Projeto Buriti Plus de acordo
com a BNCC - Matemática 5

ISBN

Célia R. Carone/ Lilian
Moderna
Babich e Edilson A. Pichiliani

História

Inglês

Editora

Cambridge
University 9781107557031
Press
Cambridge
University 9781107557086
Press
Débora Vaz/ Elody Nunes
Moraes/ Rosângela Veliago

Moderna

9788516119355

Moderna

9788516112592

JOCA
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 em anexo o tutorial para a assinatura digital do Jornal Joca, aconselhamos que
seja feita até o dia 17/01/2022 para que a criança receba o 1º exemplar no início de
fevereiro, quando começaremos o trabalho.
Sobre o JOCA
O Joca é um jornal criado para levar informações de qualidade a jovens e crianças, de uma
maneira adaptada e contextualizada. Já atuamos em parceria com mais de 800 escolas no Brasil
e nos Estados Unidos. Com dez anos de história, temos grandes resultados alcançados! Que tal
dar uma olhada na matéria em que saímos, para conhecer melhor o que fazemos?
Fantástico: http://g1.globo.com/fantastico/noticia/2018/07/menina-que-descreveu-sofrimento-da-familiana-siria-comove-brasileiros.html

TV Cultura: https://www.youtube.com/watch?v=qQ-laLnVd58&feature=youtu.be
Estadão:
http://educacao.estadao.com.br/blogs/vital-brazil/a-criancada-o-joca-e-o-habito-de-ler-jornais/
Trabalhamos no modelo de assinatura anual através do site www.jornaljoca.com.br
Sua escola possui um desconto válido entre 08/11/2021 e 18/02/2022, basta realizar a
assinatura e selecionar o nome do colégio na hora do preenchimento dos dados. Após o dia
18/02/2022 o desconto deixará de ser aplicado.
Em caso de dúvidas, entre em contato com a nossa equipe de atendimento:
contato@magiadeler.com.br – (11) 2392 1178 – (11) 9 8756 6665

