
         
 

 
 

São Paulo, dezembro de 2017. 

Ref.: Livros didáticos para 2018  

 
Para a comodidade dos pais, a Livraria Livro Fácil fará a venda on-line, pelo link: 

http://www.livrofacil.net/colegio/237/pioneiro 

Os livros serão entregues na sua residência e as compras efetuadas no mês de dezembro 
serão isentas de taxa de entrega. O pagamento poderá ser dividido em até 10 vezes no cartão 
de crédito ou com 10% de desconto à vista.  

 

IMPORTANTE 
Esclarecemos que o bilhete acima é uma sugestão, de forma que os senhores poderão 
adquirir os livros em qualquer outra livraria de sua preferência; e os livros de Inglês 

poderão ser adquiridos nos sites:   

www.livraria.folha.com.br ; www.martinsfontespaulista.com.br ; 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 1 de fevereiro de 
2018. 

 

 

 

                                   Equipe Pedagógica 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
LIVROS PARA AS TURMAS DO 5o ANO – 2018 

Atenção: Os livros são consumíveis, dessa forma, não devem ser reutilizados.  

 

MATÉRIA TÍTULO Valor Valor para 
pagto à vista 

LP        
Projeto Presente – Língua Portuguesa 5º ano 
Autores: Débora Vaz, Elody N. Moraes, Rosângela Veliago 
Editora Moderna   -  ISBN 9788516097516  

 
R$ 145,00 

 
R$ 130,50 

LP        

Projeto Presente – Língua Portuguesa 5º ano/ caderno de 
atividades 
Autores: Débora Vaz, Elody N. Moraes, Rosângela Veliago 
Editora Moderna   -  ISBN 9788516097530  

 
R$ 68,00 

 
R$ 61,20 

Matemática     
Projeto Buriti - Matemática 5 – livro      
Autores: obra coletiva - Editora Moderna   
 ISBN 9788516106843  

 
R$ 145,00 

 
R$ 130,50 

Matemática     Projeto Buriti  - Matemática 5 – Caderno de atividades 
Editora Moderna   - ISBN 9788516106867  

 
R$ 68,00 

 
R$ 61,20 

Inglês         American Guess What! 5 – Student book 
Editora Cambridge         ISBN: 9781107557031   

 
R$ 128,00 

 
R$ 115,20 

Inglês         American Guess What! 5 –  Workbook 
Editora Cambridge         ISBN: 9781107557086 

 
R$ 96,00 

 
R$ 86,40 

Ciências                
Projeto Presente Ciências Naturais – 5º ano - livro 
Autores: Célia R. Carone, Lilian Bacich e Edilson A. Pichiliani 
Editora Moderna – ISBN 9788516099688  

 
R$ 140,00 

 
R$ 126,00 

História             
Projeto Presente – História – 5º ano      
Autores: Ricardo Dreguer e Cássia Marconi         Editora Moderna     
ISBN 9788516097851  

 
R$ 140,00 

 
R$ 126,00 

Geografia         
Projeto Presente – Geografia – 5º ano       
Autores: Neuza Guelli e Cintia Nigro     Editora Moderna    
ISBN 9788516098018   

 
R$ 140,00 

 
R$ 126,00 

Paradidático 
LP 

Extraordinário 
Autor: R. J. Palacio 
Editora  Intrinseca   ISBN 9788580573015  

 
R$ 39,90 

 
R$ 35,91  

 
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 do Jornal Joca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Olá,  
Em 2018, o Centro Educacional Pioneiro manterá a adoção do Jornal Joca como um recurso didático e por esse motivo 
consta na lista de material obrigatório da escola, reforçando esta grande parceria. Caso não nos conheça, o Joca é o 
primeiro e único jornal do Brasil feito para jovens e crianças. Hoje, já atuamos em parceria com mais de 50 escolas em 
todo o país, com grandes resultados alcançados, como aconteceu no Centro Educacional Pioneiro em 2017. 

Que tal dar uma olhada na matéria em que saímos no Estadão, na TV Cultura ou na AdNews para conhecer melhor o 
que fazemos? Trabalhamos no modelo de assinatura e, para facilitar este processo, elaboramos um breve tutorial 
abaixo, 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 (Novos Assinantes) 

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

2) Selecione o plano à direita (cor laranja) – “Online + Impresso”; 

3) Selecione “Aluno/Pessoa Física” e insira o cupom de desconto “pioneiro18”; 

4) Realize o cadastro do responsável pela assinatura e selecione a forma de pagamento (Boleto Bancário ou Cartão de 
Crédito);  

5) Na tela seguinte, preencha as Informações do Leitor/Aluno, incluindo o login para que ele possa acessar a área 
online; 

6) Na lista de escolas, selecione o Centro Educacional Pioneiro e indique a série que o aluno irá cursar em 2018; 

7) Pronto! Sua assinatura foi concluída. Caso tenha selecionado a opção Boleto Bancário, o pagamento deverá ser 
realizado no prazo para que a assinatura seja ativada. 

Tutorial para Assinatura – Jornal Joca (Renovação) 

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

2) Insira seu e-mail no campo Usuário e digite sua senha. Caso não se lembre dela, clique em “Esqueceu sua senha?”; 

3) Clique no ícone do perfil e, em seguida, acesse “Minha Conta”. Nesta etapa você poderá alterar o ano que seu leitor 
irá cursar caso a assinatura esteja vigente ou clique em “Você pode também gerenciar suas assinaturas clicando aqui.” 
para acessar essas informações. 

4) Caso sua assinatura já esteja vencida, ao clicar em “Minha Conta”, você verá a seguinte frase:  
Você precisa renovar sua assinatura para continuar o acesso. Clique aqui e renove agora. Basta clicar e repetir os 
procedimentos de uma nova assinatura. Seus dados já estarão registrados. 

Informações importantes: 

Descontos: Os assinantes do Centro Educacional Pioneiro terão um desconto de 5%, resultando em um valor anual de 
R$ 129,58 por assinatura. O desconto é concedido por meio do cupom pioneiro18. Este será válido até o dia 
15/01/2018; após essa data, o valor será cobrado integralmente (R$ 136,40). 

Política de Entrega: A fim de garantir a entrega dos jornais de forma dedicada e que os professores possam utilizá-los 
em sala de aula, o material será entregue na própria escola. 

Portal Joca (Joca Online): Os assinantes têm acesso ao site do Joca, basta fazer login com o usuário e senha criados no 
momento da assinatura. 

Vigência da Assinatura: A assinatura do Joca é anual e contempla 18 edições impressas (não há edição em janeiro, 
julho e dezembro, acompanhando o calendário letivo), além do conteúdo online. 

Atenciosamente, 
Equipe Joca 


