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 DIDÁTICOS: 
 

 LÍNGUA PORTUGUESA 

Vamos Trabalhar Linguagem – 3ª Impressão 

De acordo com a BNCC 
Autora: Eliana Almeida / Aninha Abreu 
Editora: Editora do Brasil 
 

MATEMÁTICA:  

BRINCANDO COM OS NÚMEROS 

1º ANO – Fundamental – Anos Iniciais / 5ª Edição  

Editora: Editora do Brasil 
 

 CIÊNCIAS:   
MARCHA CRIANÇA 
1º ANO Ensino Fundamental  

De acordo com a BNCC 

Autor: Mº Teresa 
 

 HISTÓRIA E GEOGRAFIA:   
MARCHA CRIANÇA – 1º ANO HISTÓRIA 
E GEOGRAFIA 
Autor: Maria Teresa / Maria Elisabete / 
Armando Coelho / Vívian Marsico – 3ª Edição 
Editora: Scipione 
 

 ENS. RELIGIOSO/ÉTICA E CIDADANIA  

DE MÃOS DADAS –  
ENS. FUNDAMENTAL - 1° AN0 
  Autores: Amélia Schneiders / Avelino A. Correa  

Editora: Scipione 
 

   CALIGRAFIA E ORTOGRAFIA 

ZIGUE–ZAGUE  
Caligrafia 1 – Ensino Fundamental 

Editora: Scipione 

 

ED. ARTISTICA  
MARCHA CRIANÇA ARTE - 1° AN0 

ENS. FUNDAMENTAL - 1° ANO 
Autoras: Lígia Rego, Lígia Santos 
Editora: Scipione 
 

LÍNGUA INGLESA  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 








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



 

EDUCAÇÃO FINANCEIRA-1 
Entender e Praticar 
Autor: Erdna Perugine Nahum, Vitor Nascimento 
Editora: Editora do Brasil 
 

 PARADIDÁTICOS INFANTIS:(adequado à 

faixa etária do aluno). 


MATEUS E SEU GATO VERMELHO  
Autor(a): Silvana Rocha / Lúcia Mancilla 
Editora: Caramelo 
 
GALO, GALO NÃO ME CALO 
Autor(a): Sylvia Orthof 
Editora: Formato 
 
PAPO DE PATO 
Autor: Bartolomeu Campos 
Editora: Formato 
 

 
 

 MATERIAL PROVIDENCIADOS PELA FAMÍLIA. 
(IDENTIFICADOS) 

 

01 – Caderno de exercícios caligráficos (somente com 
pauta) 

02 – Cadernos grandes capa grande com 96 folhas.  
01 – Caderno de desenho grande. 
10 – Lápis com Borracha para ficar na escola. 

(Identificados) 
01 – Estojo com lápis, borracha, apontador, tesoura e lápis 

de cor. (permanecer na mochila) 
01 – Pasta fina com elástico para transporte das atividades 

extraclasse (identificada) (Permanecer na mochila) 
01 – Vidro de álcool gel para mãos 60ml ou 50g. (Para 

permanecer na mochila.) 
01 – Pct de máscara descartável (para permanecer na 

mochila). 
01 - Garrafa Squeeze ou copo para água - trazer sempre na 

lancheira (Sugestão). 
 

01 - Toalha de mãos pequena, identificada - trazer sempre 
na lancheira. 

 

01 - Pente ou escova de cabelo. 
01 – Avental para usar na escola. (Identificado) 
 

ATENÇÃO: NÃO ACEITAMOS LIVROS DO PROFESSOR. 
 

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 (Infantil II), são revisadas as 
atividades básicas do 2º Semestre Letivo do Período de 
Prontidão para Leitura e Escrita (Infantil I) durante um mês. 
Em seguida, são trabalhadas no livro VAMOS TRABALHAR 
LINGUAGEM – LINGUAGEM 1ºANO, as famílias simples do 
Aa ao Zz 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 incidentalmente, 
num método silábico gostoso e acessível a esta faixa etária... 
      Esse aprendizado será aprimorado no ano seguinte – 1º 
Ano do Ens. Fundamental, 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 Infantil II a apropriação da 
Leitura e Escrita. 

 

Show and Tell 
Student Book–3 
Autores: Gabby Pritchard, 
Margaret Whitfield / Kathryn 
Harper 
Editora: Oxford/ Discover 
(2nd Edition) 

 

Show and Tell 
Activity Book–3 
Autores: Gabby Pritchard, 
Margaret Whitfield / 
Kathryn Harper 
Editora: Oxford 
(2nd Edition) 
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IMPORTANTE: 
1 - Os livros e cadernos deverão ser encapados 

com plástico transparente e devidamente 

identificados com o nome e série da criança. 
 

2 - Os livros e todo material escolar deverão ser 
trazidos para a ESCOLA no primeiro dia de aula 

para conferência. 
 
OBS: Os livros, cadernos e paradidáticos infantis 

conferidos ficarão na ESCOLA. 
 

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  - Prédio I 
 

 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! 
 

FAMÍLIA E ESCOLA: 

Parceria que dar certo 
 

 

Para que Família e Escola caminhem 
harmonicamente em parceria, é fundamental que ambas 
sigam os mesmos princípios e critérios, bem como a 
mesma direção em relação aos objetivos que desejam 
atingir, a formação completa do educando. 

 

Não podemos esquecer que a Escola e a Família têm 
objetivos comuns. Cada uma deve fazer sua parte 
objetivando o caminho do sucesso na busca do 
CONHECIMENTO, visando conduzir seus filhos, nossos 
alunos, a uma aprendizagem significativa, a um futuro 
promissor e cheio de realizações. 

 

Alguns critérios podem ser considerados por nós pais 
e educadores. 

 

Como sugestões, abaixo destacamos alguns deles: 

 
1. Cumprir as orientações repassadas pela Escola, de 

forma consciente, espontânea e amigável; 
2. Valorizar o contato com a Escola e com os 

profissionais que nela trabalham, nas reuniões, entrega de 
tarefas, avaliações e visitas à Instituição; 

3. Dialogar com o filho sobre o conteúdo e atividades 
vivenciadas na Escola; 

4. Estabelecer um horário de estudo diário, sem 
distração, para execução das tarefas de casa. 

5. Conhecer os limites do filho e, apoiá-lo nas 
dificuldades encontradas. 

6. Deixar o filho a resolver por si só determinados 
problemas que venham a surgir no ambiente escolar, em 
especial na questão de socialização; 

 

 

Com carinho, 

                                               Família Madre Savina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Livro DE MÃOS DADAS - ENS. RELIGIOSO, é uma 
coletânea de temas do “dia a dia” da criança que podem ser 
vivenciados segundo a palavra de Deus Pai. É também um 
despertar do conhecimento, de passagens da vida de Cristo 
Jesus, do seu imenso amor por nós e, em especial, pelos 
pequeninos. 

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”. 

 
 

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 

consumido através das atividades dos conteúdos 

programáticos realizados durante todo o ano 

letivo. 
 

IV – As aulas acontecerão dentro dos seguintes 

horários: 
 

 

HORÁRIOS 

(Educação Infantil) 

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. 

V – Uniforme adquirido na escola:  
 

 Feminino 
 Vestido jardineira com a logomarca da Escola e 

camisa de botão na cor branca. 
 Nome da criança bordado na jardineira com letra 

caixa alta de cor vinho. 
 Tênis na cor branca. 

 

 Masculino 
 Bermuda na cor vinho acima do joelho, com bolsos 

nas laterais e elástico na parte posterior do cós: 
 Camisa de botão com manga curta na cor branca, 

bolso bordado com a logomarca da escola e nome 
da criança em letras caixa alta na cor vinho. 
 Tênis na cor branca. 

 

Atenção: 
     É obrigatório e de responsabilidade dos pais a 

identificação do uniforme com o nome e sobrenome 

do(a) aluno(a) bordado abaixo da logomarca com letras 

em caixa alta e na cor vinho. 

 

 

 

 

 

 

 

 


