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 DIDÁTICOS: 

 LÍNGUA PORTUGUESA  
BRINCANDO COM AS PALAVRAS 

1º ANO – Fundamental – Anos Iniciais De acordo com a BNCC / 

3ª Edição 
Editora: Editora do Brasil 
 
 GRAMÁTICA  
Marcha Criança - Gramática - 1º Ano 
Autores: Maria Teresa / Armando Coelho /  

Maria Elisabete 
Editora: Scipione 

 MATEMÁTICA 
Projeto Ápis Matemática 1º Ano  
De acordo com a BNCC 
Autor: Luiz Roberto Dante 
Editora: Ática 
 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
Educação Financeira para crianças – Vol 01 
Autor: Luiz Roberto Dante / Iraci Müller 
Editora: Ática 
 

 CIÊNCIAS 
 
Akpalô – Ciências – 1º Ano 
De acordo com a BNCC 
Autores: Denise Bigaiski / Liliam Sourient 
Editora do Brasil 
 

 
 HISTÓRIA E GEOGRAFIA 
MARCHA CRIANÇA – História e Geografia 
DE ACORDO COM A BNCC – 2º ANO ENS. FUNDAMENTAL 

Autora: Mª Teresa / Mª Elisabete / Armando Coelho / Vivian 
Marisco 
Editora: Scipione 

 

 INFORMÁTICA 
 

COLEÇÃO MICROKIDS 
ESPAÇO MK MAKER COM TECNOLOGIA 
INF / 6º EDIÇÃO 

 LÍNGUA INGLESA 
 

HELLO! Kids 1 (Reformulada – 2018) / Ensino Fundamental 
Autoras: Eliete Canesi / Rita Brugin 
Editora: Ática 

___________________________________________________________ 

Shine on! 1 
Student Book e Extra Practice 
Autoras: Susan Banman Sileci, Patrick Jackson 
Editora: Oxford 

 ED. ARTÍSTICA 
 

Projeto Ápis –  1° ANO 
Autoras: Eliana Pougy, André Vilela 
Editora: Ática 
 ENS. RELIGIOSO               

Marcha Criança 1º Ano 
Ensino Religioso (De acordo com a BNCC) 
Autores: Dagmar Ramos / Decimar Henrique 

Editora: Scipione 
 

 FILOSOFIA               

Educar para pensar 
Coleção: O início de uma mudança / 18º Edição 
O meu quintal – 1º Ano 
Editora: Sophos 
 

 
 

 
 

 
 

 PARADIDÁTICOS INFANTIS: (adequado à 

faixa etária do aluno). 
 

POEMAS PARA BRINCAR. 

Autor: José Paulo Paes 
 

FÁBULAS DE ESOPO 

Autor: Hans Gartner / Lisbeth Zwerger 
 

A DONA DE BOLA E A DONA DE HISTÓRIA 

Autor(a): Heloisa Prieto 
Editora: Ática 
 

CONTOS DE PERRAULT 2º EDIÇÃO 

Autor(a): Fernanda Lopes de Almeida 
Editora: Ática 
 
 

 
 

ATENÇÃO: NÃO ACEITAMOS LIVROS DO PROFESSOR.  
 

 

 
 

 

 MATERIAL PROVIDENCIADOS PELA FAMÍLIA. 
 

01 – Tabuada - Identificada  

01 - Caderno de exercícios caligráficos pequeno (somente com 

pauta). 

02 - Cadernos grandes de 48 folhas capa dura. - Identificados 

02 - Cadernos grandes com 96 folhas.  - Identificados 

01 - Caderno meia pauta grande capa dura com 40 folhas- 

Identificado 

01 - Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura e lápis de 

cor. (para uso em sala de aula e em casa) 

08 – Lápis com borracha para ficar na escola. 

01 – Pasta fina com elástico para o transporte das atividades. 

01 – Vidro de álcool gel para mãos 60ml ou 50g. (Permanecer 

na mochila.) 

01 – Pct de máscara descartável (para permanecer na 

mochila). 

01 - Garrafa Squeeze ou copo para água – Trazer sempre na 

lancheira (Sugestão). - Identificados 

01 - Toalha de mãos pequena, identificada – Trazer sempre na 

lancheira. 
 

IMPORTANTE: 
 

Alfabetizar é uma Arte, uma Ação Lúdica em que as 
limitações, dificuldades e as habilidades e competências  dos 
nossos Educandos são  aprimoradas desde as séries iniciais da  
Educação Infantil, numa  construção  contínua de Atividades 
prazerosas e de Saberes Interdisciplinares,  onde a Parceria 
Professor x Aluno, se completa, na busca das Ciências, das 

Artes, na  criação das Palavras,  dos Números... e juntos 
ensinam, aprendem e constroem o Conhecimento  da Leitura e 
da Escrita no contexto da Educação, Formação e 
Evangelização.  

 

      No início do Período Letivo (1° Ano), são revisadas as 
atividades básicas do 2º Semestre Letivo do Período de 
Prontidão para Leitura e Escrita (Infantil II) durante um mês. 
Em seguida, são trabalhadas no livro BRINCANDO COM AS 
PALAVRAS – LÍNGUA PORTUGUESA, nos cadernos e 
atividades impressas - as famílias simples do Aa ao Zz e 
sílabas complexas em diferentes gêneros textuais através da 
interação com a língua numa perspectiva reflexiva, com 
atividades de leitura de escrita vivenciadas de forma artísticas 
e recreativas com graduação equilibrada de conhecimentos e 
aprendizado,  onde  a  LEITURA  e  a  ESCRITA     aparecem  
 

OBS: LIVROS PARADIDÁTICOS DISPONÍVEIS EM 
COMBO NA LIVRARIA MARGARIDA. 
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incidentalmente, num método silábico gostoso e acessível a 
esta faixa etária... 
    Esse aprendizado será continuado neste Ano Letivo de 
2021, conseguindo-se, ao final do Período Letivo, total 
autonomia e letramento na Leitura e Escrita não somente das  
dezessete (17) famílias simples, mas muito em especial das 
trinta e seis (36) famílias “complexas”, assegurando ao 
Educando do 1º Ano do Ens. Fundamental I, a apropriação da 
Leitura e Escrita. 

O livro Marcha Criança de Ensino Religioso é uma 
coletânea de temas do “dia a dia” da criança e que podem ser 
vivenciados segundo a palavra de Deus Pai. A disciplina de 
Ensino Religioso não deve ter caráter confessional ou 
proselitista, mas deve, sim, ser plural e respeitosa com 
relação as todas as crenças e filosofia de vida.p 

Este livro é acima de tudo o nosso desejo em continuar a 
incentivar a criança a viver os ensinamentos de Cristo, através 
do amor, da fraternidade e do desenvolvimento sadio dos dons 
que Ele nos doou, que Família e Escola devem trabalhá-los 

juntos, na certeza de que Deus nos revela sua palavra 
libertadora: na nossa vida, na história humana, na BÍBLIA e 
na sala de aula. 

O objetivo da LITERATURA INFANTIL no colégio é 
despertar na criança e no adolescente o gosto pela leitura, o 
hábito de ler, bem como realizar, através destes livros, uma 
prática mais aprimorada da produção e estudo do texto, que 
será complementada pelo Projeto “Pequeno Leitor”. 

 
IMPORTANTE! 

 
 Os livros e cadernos deverão ser encapados com plástico 

transparente e devidamente identificados com o nome e 
série da criança. 

 
 Os livros e todo material escolar deverão ficar em casa, só 

ser trazidos para a ESCOLA de acordo com o horário Escolar 
que seguirá. Exceto os livros de Português, Gramática, 
Matemática e cadernos que deverão ser trazidos 
diariamente na mochila. 

 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
 

I - A demora na aquisição dos livros, ou a NÃO entrega 
destes, poderá acarretar em possíveis prejuízos no processo 
ensino aprendizagem. 

 

II - Em todo material escolar do aluno: livros, cadernos, 
estojos, mochilas e lancheiras, deverão constar nome e série 
dos mesmos para que desta forma possa acontecer uma 
pronta identificação. 

 

III - No final do período letivo não haverá devolução de 
material, pois todo ele será através das atividades dos 
conteúdos programáticos realizados durante todo o ano 
letivo. 

 

IV – As aulas acontecerão dentro dos seguintes 

horários: 
 

 

HORÁRIOS 

(Ensino Fundamental) 

MANHÃ TARDE 

INÍCIO DAS AULAS 7h 13h 

TÉRMINO DAS 

AULAS 
11h40min 17h40min 

 

 

OBS.: O aluno terá 10 minutos de tolerância além do horário 

normal de entrada na Escola.  Após este, os portões serão 

fechados, salvo somente para Maternal I e Maternal II que 

terão seus horários prorrogados até 8h. 
 

V – Uniforme:  
 Short-saia ou calça vinho, vinho personalizadas pelo  

colégio. 
 

 
 Camiseta ou blusa personalizados pelo colégio. 
 Tênis branco do Infantil I ao 5º ano e meias brancas. 

 
 

    ATENÇÃO 

 

TODOS OS LIVROS PODERÃO SER ADQUIRIDOS NA 

ESCOLA, NO PRÉDIO I. 
 

 

  INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2021: 
 

 

03/02/2021: 

Ed. Infantil - Maternal I ao Infantil II 
 

 08/02/2021: 

Ens. Fundamental - 1º ao 5º ano - Prédio I 


 03/02/2021: 

Ens. Fundamental - 6º ao 9º ano - Prédio II 

Ens. Médio - 1ª a 3ª série - Prédio II 

 
 
       
  

IMPORTANTE! 

 
 

A PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NA ESCOLA 

A participação dos Pais no processo educacional de 

seus filhos, dentro das orientações Técnicas-Pedagógicas-

Administrativas, é considerada inquestionável e fundamental 

para a vitória do Ensino e Aprendizagem. 
 

Essa participação se manifesta na colaboração com a 

Escola; nos diálogos com os educadores de seus filhos; nas 

idas às reuniões e encontros de pais; no acompanhamento das 

tarefas de casa e na organização de Feiras, Mostras, 

Campeonatos e outros. 
 

Cabe a Escola e a Família, cada uma a seu tempo e 

espaço, se responsabilizar pela educação e formação de seus 

filhos e alunos. 
 

Os pais ao darem a existência a seu filho adquirem o 

direito e a responsabilidade de cuidar de sua formação. A 

escola, como comunidade educativa leva adiante o projeto de 

formação global, ou seja, deve existir uma co-responsabilidade 

comum entre Pais e Escola na educação dos filhos. 
 

Quando os pais participam da vida escolar dos filhos, 

estes sentem-se valorizados e amados, refletindo um ensino-

aprendizado significativo, de qualidade e resultados positivos. 

                                          Com carinho, 
Família Madre Savina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

“Somente é grande o que se faz com 
grande amor”.   Savina Petrilli 

 


