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Diretor de Educação:
Pr. Enildo do Nascimento

Editorial _________________
Há mais de 120 anos, nosso objetivo sempre foi
oferecer o que existe de melhor em educação.
Em um mundo cada vez mais competitivo,
precisamos atender às expectativas de todos
nossos alunos e pais.
Assim, a Rede Educacional Adventista chega
em 2021 consolidando várias tecnologias.
Uma delas é o Portal Educacional Adventista,
com acesso a todos os nossos alunos das
unidades escolares, atendendo professores
e pais com vários serviços. Serão inúmeras
ações desenvolvidas nas áreas acadêmica e
pedagógica. Em nossas unidades escolares,
contamos com: projetores interativos, som
ambiente, TV LED, tablets, som, internet,
calculadora científica, plataformas de acesso e
aprendizado contínuo como o e-class, etc.
Contudo, o papel do professor é fundamental na
vida estudantil e na futura carreira profissional
de nossas crianças e jovens, e estes professores
estão sendo cada vez mais capacitados,
justamente para atender estas demandas e o
novo mundo à nossa volta.
Mesmo com tanta tecnologia necessária,
são os professores que levam sua paixão
e entusiasmo para a sala de aula. Esses
profissionais podem fazer os olhos dos
alunos brilharem, e mais que isso, podem dar
condições de visualizarem um mundo muito
mais amplo e rico de oportunidades, além, é
claro de desenvolver o conhecimento.
4

Outros fatores podem ser responsáveis para
a construção de uma carreira, competências,
habilidades individuais, autoconfiança, valores,
limites e amor ao próximo.
A escolha da Escola é um exemplo muito
forte da necessidade de autoconfiança. Muito
mais que a travessia para a universidade, ela
é também a porta de entrada para o mundo
das responsabilidades, sendo que essas não se
limitam a estudar e tirar boas notas, mas, acima
de tudo, construir um caráter sólido, que os
prepare para a cidadania terrestre e celeste. O
professor é o sustentáculo desse processo.
Também exaltamos o papel da família neste
contexto, pois ela também faz parte da base
formadora de caracteres, e juntos, numa
parceria indispensável, queremos propor, de
fato, uma educação integrada e integral.
Alicerçado em valores éticos, morais e
espirituais, temos a certeza de que todos os
nossos professores, alunos e pais terão um ano
letivo cheio de vitórias.
Esse é o nosso compromisso com o seu futuro.
Educação Adventista - MUITO ALÉM DO ENSINO.
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Sistema Educacional
Adventista _______________
MUNDO

A Organização Adventista está presente em 145 países,
representada por 8.539 instituições de Educação Infantil ao
Ensino Superior, com aproximadamente 107 mil professores
comprometidos na formação de 2 milhões de alunos.

AMÉRICA DO SUL

Na América do Sul, existem 966 instituições, com 337 mil alunos,
distribuídos em Educação Infantil, Fundamental, Ensino Médio
e Superior. Desses, mais de 225 mil alunos moram no Brasil, e
112 mil no Equador, Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Paraguai
e Uruguai. Cerca de 20 mil professores são responsáveis pela
formação integral desses estudantes, visando ao preparo físico,
mental e espiritual.

BRASIL

No Brasil, há mais de um século, o Colégio Adventista contempla
todos os estados, com 512 unidades, cerca de 12 mil professores
e 225 mil alunos. Além dessas unidades, a organização mantém
16 colégios em regime de internato, dos quais sete oferecem
todos os níveis de ensinos, da Educação Básica ao Ensino
Superior.

ESTADO DE SÃO PAULO

No Estado de São Paulo, atuamos no preparo e desenvolvimento
de mais de 71.412 alunos nos diversos níveis e modalidades de
ensino. Todas as 86 unidades no Estado seguem uma mesma
proposta pedagógica e um único regimento, possibilitando aos
alunos tranquilidade na transferência entre as diversas unidades
da rede e assegurando a continuidade do seu processo de
desenvolvimento.
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MANUAL DA

O Manual da Família é uma ferramenta bastante útil a todos
os envolvidos no processo de aprendizagem. Para 2021, ele
está totalmente reformulado e tem como objetivo tornar
mais transparente e esclarecedor o funcionamento da
escola. Assim, muitos problemas serão evitados, diminuindo
a produção de comunicados e sanando dúvidas.

2021

Como instituição educacional, a integração lar-escola é
muito valorizada, por isso, este Manual contém informações
gerais do interesse do aluno e dos pais, o que servirá de
subsídio e orientação ao longo do processo educacional e
irá favorecer o êxito pleno que se deseja alcançar.

FAMÍLIA

Estrutura Organizacional_______________
O Colégio Adventista dispõe dos seguintes serviços:

DIREÇÃO

SERVIÇO PASTORAL

Responde pela Administração da Escola,
seu planejamento, coordenação, execução
e avaliação das atividades administrativas
e pedagógicas.

Suas atribuições, dentre outras, são zelar
pelos princípios estabelecidos pela Bíblia
e promovê-la, incentivando os alunos a
manterem um relacionamento pessoal
com Deus, sendo um auxílio na escola,
na família e às demais pessoas de sua
comunidade.

SECRETARIA
Setor da escola que realiza todas as
funções destinadas a manter os registros,
os arquivos de documentação dos alunos
e funcionários, além de comunicados e
expedições para apoiar o desenvolvimento
do processo escolar, dando valor legal a
toda a documentação.

TESOURARIA
Responsável
pelo
planejamento,
coordenação, execução e controle das
atividades financeiras da Unidade Escolar.

SERVIÇO DE COORDENAÇÃO
PEDAGÓGICA
Orienta o trabalho pedagógico do corpo
docente; coordena e participa da elaboração
do planejamento pedagógico; analisa os
instrumentos de avaliação e organiza todo
processo educacional.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO
EDUCACIONAL

Atende o aspecto espiritual da vida do
aluno e familiar.
Frequentemente, o Colégio realiza uma
aula de Cultura Geral e/ou espiritual. Essas
aulas são palestras ou apresentações para o
grupo de alunos e são divididas de acordo
com a faixa etária. Ocorrem no Auditório do
Colégio.
O Setor Pastoral atende o aluno e sua
família, oferecendo:
y
y
y
y
y

Visita domiciliar;
Aconselhamento pastoral;
Estudo bíblico;
Cerimônias fúnebres;
Conforto espiritual.

SETOR DE DISCIPLINA
Assessora o Diretor em suas atribuições,
objetivando manter na escola um bom
ambiente educacional. Controla a disciplina
do corpo discente e zela pela boa ordem
nas dependências e arredores da Escola.

Proporciona e estimula o estreitamento
do vínculo entre o aluno e todos os
envolvidos
no
processo
educacional
(família, professores, funcionários e equipe
técnico-pedagógica). Tem como objetivo
tornar sempre mais eficiente o processo de
ensino-aprendizagem.
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Orientações____________
Secretaria / Tesouraria
1 - REMATRÍCULA

yy Autorização de Saída (preenchida e assinada);

A partir do mês de setembro, inicia-se o processo
de rematrícula. Para a efetivação da matrícula
é necessário entregar na Secretaria todos os
documentos a seguir, preenchidos e assinados:
yy Ficha Cadastral do(a) aluno(a) pré-preenchida e
que poderá ser atualizada (caso haja divergência
nos dados, as alterações podem ser feitas na
própria ficha);
yy Xerox do RG e CPF do aluno (se ainda não foi
entregue uma cópia na Secretaria);
yy Termo de Ciência do Regimento
(preenchido e assinado no verso);

Interno

yy Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
assinados (2 vias): O titular do contrato,
responsável legal, deve assinar no contratante e
rubricar as páginas 1, 2 e 3;
yy Comprovante de Pagamento da Reserva de Vaga;
yy Autorização de Saída (preenchida e assinada).

2 - MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS
A partir do mês de outubro, tem início o
preenchimento da Ficha de Cadastro para novos
interessados em matrícula, quando ocorre o Teste
Diagnóstico.
Após a devolutiva aos pais dada pela Orientação
Educacional, a matrícula poderá ser efetivada com
os seguintes documentos:
yy Ficha Informativa do aluno preenchida;
yy Declaração de Escolaridade;
yy Declaração de Transferência (dada pela escola
de origem após o encerramento do ano letivo
de 2020);
yy Certidão de Nascimento (cópia);
yy RG e CPF do aluno (cópia);
Regimento

Atenção: a matrícula somente será efetivada com
a apresentação de todos os documentos exigidos.
Se o aluno tem irmãos ou parentes interessados
em estudar em nosso colégio, deverão preencher o
cadastro na Secretaria e garantir a vaga para 2021.

3 - COMUNICADOS
Frequentemente,
os
alunos
recebem
um
comunicado com informações de eventos e
atividades que ocorrerão no decorrer do ano letivo.
Essas informações também são disponibilizadas no
site do colégio e por e-mail.
Mantenha seu e-mail atualizado na Ficha Cadastral
do aluno, para que você possa receber todas as
informações do colégio.

4 - MUDANÇA DE TURMA/PERÍODO
Eventuais pedidos de mudança de período deverão
ser dirigidos ao Orientador Educacional, a quem cabe
a análise de decisão, considerando a peculiaridade
de cada passo e a existência de vaga.
Os alunos que não renovarem matrícula, dentro do
prazo fixado pela Escola, ficarão sujeitos à matrícula
no período/turma em que houver vaga.
As transferências internas para outro período/turma
são excepcionalmente concedidas no final de cada
Etapa de Avaliação, sob as seguintes condições:
yy Existência de vaga no período/turma
pretendidos.

yy 1 Foto 3x4 recente;

yy Termo de Ciência do
(preenchido e assinado);

yy Declaração de Quitação do ano anterior.

Interno

yy RG e CPF dos Pais e/ou Responsáveis (cópia);
yy Comprovante de Residência com CEP (cópia);
yy Histórico Escolar original (entregue até 30 dias
após o início do ano letivo);
yy Contrato de Prestação de Serviços Educacionais
assinado (2 vias);

yy Por recomendação da Orientação Educacional.

5 - TRANSFERÊNCIAS
As transferências para outro estabelecimento de
ensino são concedidas mediante solicitação do
responsável pelo aluno, preferencialmente ao final
de cada Etapa de Avaliação. Após esse processo,
não caberá o direito de realização de qualquer
ato escolar, conforme Contrato de Prestação de
Serviços. A transferência só poderá ser solicitada
pelo responsável legal na Secretaria até o último dia
útil do mês, evitando-se o pagamento da parcela
do mês subsequente.
Será
recomendada
a
transferência
pela
Direção quando esgotadas todas as tentativas
socioeducativas.

yy Pagamento da Reserva de Vaga;
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6 - LIVROS E UNIFORMES
Os LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS são de
uso obrigatório. Contamos com a colaboração dos
pais em adquirirem o referido material o quanto
antes para que seu filho não tenha problemas de
acompanhamento nas aulas.
O atendimento para aquisição de livros ocorre
durante todo o ano, de acordo com horário
estabelecido pela escola.
Efetue seus pagamentos com mais segurança
utilizando
cartões
de
crédito
ou
débito
(parcelamento em até 10 vezes).
Obs.: Não aceitamos cheques.

7 - MENSALIDADES
Importante: No Portal Educacional o responsável
tem acesso aos boletos para o pagamento das
mensalidades. É muito importante que seus dados
estejam atualizados no Colégio - pois em breve o
envio de boletos será somente por meio digital.

Caso tenha alguma dificuldade e necessite de uma
2ª via, entre em contato com o Depto. financeiro de
sua unidade escolar, pois após o vencimento, não
será possível tirar juros e multa e os pagamentos
sofrerão acréscimos de acordo com a legislação em
vigor
Os pagamentos deverão ser feitos em qualquer
agência bancária até o vencimento.
Sugerimos aos pais que guardem os recibos quitados,
visto que são documentos que comprovam o
pagamento deles.
Lembrete: no contrato, a data de vencimento das
mensalidades é todo o dia 1º de cada mês e a data
limite para o pagamento será até o dia 10, sem
juros e multas. Solicitamos aos pais a gentileza de
efetuarem os pagamentos até o dia determinado
no boleto. Evitem cobranças!
Obs.: Após 90 dias de atraso, o nome do responsável
financeiro será encaminhado para o SPC e para o
Departamento Jurídico da Mantenedora.

Orientações ____________
Setor Pedagógico Educacional

1 - REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

4 - ARTE

Este encontro é preparado para você tirar
dúvidas, obter novas informações e ter contato
com os professores. Sugerimos que os alunos
participem também.

yy O material para as aulas de Arte será utilizado no
decorrer do ano letivo, e solicitado para as aulas
conforme a necessidade;

Os responsáveis poderão ser convocados para as
reuniões presenciais ou no formato on-line, caso
não seja possível comparecer, deverão agendar um
horário com SOE - Setor de Orientação Educacional
- no máximo, uma semana após a reunião para
obter informações sobre o aluno(a).

2 - TAREFA DE CASA
A lição de casa é necessária para desenvolver
a autonomia, responsabilidade, perseverança e
autoconfiança do aluno. Exceto em casos especiais,
como pesquisas ou atividades específicas que
terão prazo determinado pela professora a serem
entregues. As tarefas deverão ser feitas sempre para
o dia seguinte e estarão disponíveis no portal da
unidade escolar.

3 - TRABALHOS EM GRUPO
O Colégio não solicita trabalhos em grupo fora do
horário da aula para o Fundamental I, Fundamental
II e Ensino Médio.
8

yy Caso seja necessário, outros materiais poderão
ser solicitados para trabalhos e atividades que
serão realizadas em sala de aula;
yy A avaliação da disciplina será feita de acordo
com o desenvolvimento dos trabalhos manuais
iniciados em sala de aula, e quando solicitado, o
aluno deverá trazer concluído para a próxima aula.
y y A nota será composta após a apresentação
do trabalho e da avaliação escrita referente
ao conhecimento teórico da atividade. Todas
entregues nas datas solicitadas, dentro das
orientações estabelecidas em sala de aula
pelo professor.

5 - AGENDA ESCOLAR E
ACOMPANHAMENTO DIÁRIO
Visando a melhora da comunicação entre a escola
e pais e com o objetivo de ensinar a organização
e disciplina, recomendamos o uso da agenda,
devendo ser utilizada pelo aluno para anotações,
observações, registros de tarefas, trabalhos,
provas e notas.
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É de suma importância o acompanhamento diário
de seu(sua) filho(a) através de:
yy Comunicados por parte da escola;
yy Observação da Agenda Escolar e Calendário
Escolar;
yy Data das tarefas, trabalhos e pesquisas;
yy Acesso ao site da escola;
yy Cronograma de avaliações;
yy Cadastro Atualizado do aluno;
yy Acesso ao WhatsApp.
yy Acesso ao Portal E-Class (cpbedu.me).
Os eventos, programações ou outras atividades fora
do horário, serão comunicados por escrito ou via
e-mail com antecedência pelo colégio.
A agenda escolar será o veículo de comunicação
entre a escola e família, e deverá ser verificada
diariamente.

6 - INSTRUMENTOS AVALIATIVOS
Os responsáveis e os alunos terão acesso às datas e
orientações quanto aos instrumentos avaliativos no
decorrer de cada bimestre.
Caso o aluno falte no dia da avaliação, os responsáveis
deverão entrar em contato imediato com o setor de
Orientação Educacional.
Prova Substitutiva: será aplicada somente quando
o aluno apresentar o atestado médico, no prazo de
5 dias.
As provas e os trabalhos fazem parte dos
Instrumentos Avaliativos de cada bimestre,
portanto devem ser acompanhados e entregues
nas datas solicitadas.

7 - SIMULADO
Os simulados são aplicados a cada bimestre. Para
os alunos do 4º e 5º ano – Português e Matemática,
e os alunos do 6º ao 9º ano contemplam todas as
áreas do conhecimento, no CPB provas.
O simulado do Ensino Médio é aplicado a cada
semestre.
A nota do simulado do 4º e 5º ano terá valor de até
1,0 ponto na P2 de cada bimestre.
As notas obtidas no Simulado do 6º ano ao Ensino
Médio serão acrescentadas na média do aluno,
conforme resultado obtido em cada disciplina.
O Simulado é uma avaliação externa e tem o
objetivo de avaliar o desempenho individual dos
alunos. Portanto, a data é única, e não haverá
possibilidade da aplicação para os casos de faltas
justificadas ou não justificadas.

8 - CONVOCAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO
PARALELA
Alunos com dificuldade de aprendizagem serão
convocados para recuperação paralela.
yy Durante as aulas de recuperação paralela, após
a retomada de conteúdo, o professor poderá
reavaliar o aluno durante essas aulas, o que torna
imprescindível sua participação;
yy A não participação nessas aulas será considerada
falta grave;
yy Quando convocado para recuperação presencial,
o aluno deverá permanecer na escola apenas
para a aula de recuperação. Não poderá ficar na
escola antes ou após este momento;

9 - EDUCAÇÃO FÍSICA
A Educação Física, integrada à proposta pedagógica
da escola, é componente curricular obrigatório da
Educação Básica.
O aluno dispensado da prática da atividade por
motivos médicos deverá apresentar Atestado
Médico justificando o afastamento.
As questões relacionadas às dispensas ou ausências
às aulas de Educação Física deverão ser tratadas no
Serviço de Orientação Educacional.

10- ATESTADO MÉDICO
yy O atestado médico de aptidão para Educação
Física tem validade de um ano letivo.
yy O atestado médico de inaptidão semestral ou
anual deverá ser apresentado junto à descrição
do afastamento das atividades de Educação
Física por um semestre ou do ano todo. Deverá
ser entregue na Secretaria no prazo máximo de
5 dias a partir de sua emissão.
yy O atestado médico de inaptidão temporária ou
inaptidão parcial, que implique no afastamento
temporário das atividades de Educação Física,
deverá ser entregue na Secretaria no prazo
máximo de 5 dias, a partir da sua emissão.
yy O atestado médico de afastamento por doenças
contagiosas deverá ser entregue assim que
a eventual moléstia seja detectada. Cabe
aos pais ou responsáveis comunicar a Escola
imediatamente, apresentando o Atestado
Médico (Dec. Lei 1044/69).
yy Quanto às doenças infectocontagiosas(H1N1,
COVID-19, Etc.) a Escola solicita que os pais
comuniquem imediatamente a Secretaria da
Unidade. A Escola envia comunicado informando
o fato às famílias dos alunos da mesma classe em
que ocorreu o caso. É essencial que seja enviado
atestado emitido pelo médico que assiste o
Manual da Família 2021
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aluno, tanto de afastamento, quanto de aptidão
para retorno às aulas.

identificação (nome e série da criança).

yy Os atestados médicos não abonam, apenas
justificam as faltas, dando ao aluno o direito de,
por exemplo, realizar novas avaliações perdidas
em função da falta.

A criança deve evitar trazer brinquedos frágeis
e caros. Brinquedos pontiagudos e aqueles que
incitem a violência, bem como videogames e
aparelhos eletrônicos (celulares, ipods, tablets e
similares) não são permitidos, mesmo desligados.

11- CASOS DE ENFERMIDADE E
MEDICAÇÃO

15- CONTATO COM O PROFESSOR

A escola não medica em nenhuma situação. O
aluno que já estiver com sintomas de enfermidade
ou febre não deverá ir à escola.
Na entrada da escola, caso seja detectado febre
no aluno, os pais deverão levá-lo de volta para os
devidos cuidados.
Em caso de febre ou enfermidade, os pais
serão comunicados imediatamente e deverão
providenciar a retirada do aluno para os devidos
cuidados.

12- CANTINA
Nossa cantina conta com alimentos saudáveis e
nutritivos, como: sucos, lanches naturais, salgados
assados, frutas, entre outros.
Os pais têm a opção de comprar lanche na cantina
ou enviar diariamente um lanche para o horário
do recreio. Solicitamos que não enviem alimentos
como: chicletes, pirulitos, salgadinhos, refrigerantes
e demais guloseimas, pois desejamos promover
uma alimentação saudável para os alunos.

13- COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO
– EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO
FUNDAMENTAL I
Será de acordo com orientação específica de cada
unidade escolar via comunicado. Os pais ficam
responsáveis por enviar o bolo e o suco e todo
material descartável. Nenhum aluno é obrigado a
enviar presente. Não será permitida a presença de
outro aluno que não esteja matriculado na sala do
aniversariante, nem de familiares durante a festa.
Obs.: Convites para festas de aniversário realizadas
fora da escola, somente deverão ser enviados
quando o convite se estender a todos os alunos da
classe para evitar constrangimento.

Educação Infantil ao 5º Ano: Sempre que necessário,
envie um comunicado via agenda solicitando um
momento com o professor e o mesmo agendará
junto ao Setor Educacional a data e horário,
conforme disponibilidade do profissional.
6º ao Ensino
Educacional.

Médio:

agendar

com

o

setor

16- ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS:
INCLUSÃO
Caso o aluno apresente a necessidade de
acompanhamento especializado, o responsável
deverá entrar em contato com o SOE – Setor de
Orientação Educacional – e trazer relatórios atuais,
para que suas necessidades específicas sejam
atendidas. Os relatórios devem ser atualizados
anualmente ou sempre que solicitados pela escola.

17- PASSEIOS PEDAGÓGICOS E
RECREATIVOS
Acontecem ao longo do ano e serão comunicados
com antecedência para o envio da autorização dos
responsáveis e para os acertos necessários junto
à Tesouraria. As datas para inscrição deverão ser
observadas, para que haja a devida organização.

18- REGIMENTO ESCOLAR
O regimento escolar deverá ser observado no
decorrer de todo o ano letivo, inclusive nas excursões
e passeios.
Cada situação em desacordo com o regimento
escolar gera uma ocorrência e, de acordo com a
incidência e gravidade, o aluno poderá ser advertido
e/ou suspenso.

14-DIA DO BRINQUEDO (EDUCAÇÃO
INFANTIL E 1º ANO)
Em um dia semanal, determinado pela escola, as
crianças da Ed. Infantil e 1º ano poderão trazer
brinquedos de casa. São recomendados jogos
e brinquedos que possam ser compartilhados.
É importante que os brinquedos contenham
10
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Programas _____________
1 - INTERCÂMBIO

yy Momento de agradecimento a Deus e aos pais;
yy Cerimônia de conclusão do curso;

É oferecido para os alunos, a partir do 8º ano, um
programa de Intercâmbio Linguístico e Cultural
com 15 dias nos EUA e/ou Inglaterra.

yy Comemoração da vitória pela etapa estudantil
concluída;

Ao participar deste intercâmbio, o aluno adquire:

yy Confraternização das turmas;

yy Conhecimento intelectual e pessoal;

yy Registro, tanto para os familiares como para
o colégio, quanto ao crescimento acadêmico
alcançado.

yy Vivência com a língua inglesa;
yy Conhecimento da ciência, cultura e arquitetura
da cidade/país.

2 - EXCURSÕES DE FORMANDOS E
FORMATURAS
O colégio oferece um programa especial a todos
os alunos formandos da Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio. É importante a
participação de todos na sessão solene e no culto
de gratidão. Alguns aspectos importantes:

Estes eventos são promovidos pela Direção da
escola, ocorrendo de acordo com os padrões e
regimento interno da instituição.
Obs.: A escola não organiza, não autoriza, nem
reconhece festas, viagens e comemorações de
qualquer natureza na unidade escolar ou fora dela,
como jantares, bailes e outros eventos organizados
pelos alunos por ocasião da formatura.

Orientações____________
Setor Disciplinar

Acreditamos que sem disciplina não há
aprendizado. Para se alcançar êxito e melhor
aproveitamento nos estudos, espera-se que haja
participação e empenho do aluno e responsavéis
no processo acadêmico.
No ato da matrícula, o responsável assina um
resumo do Regimento Escolar que trata de direitos
e deveres, além das sanções disciplinares, por isso é
de extrema importância que converse em casa com
o aluno sobre as normas da escola descritas neste
documento.

1 - SERVIÇO DE OCORRÊNCIAS
Este serviço permite ao responsável um
acompanhamento diário da situação acadêmica e
disciplinar do aluno. Quando necessário, é enviado
um documento que deve ser assinado e devolvido
à Escola.

2 - PENALIDADES
yy Caso o aluno cometa alguma infração, medidas
serão tomadas:
yy Aconselhamento e advertência verbal: pelo

professor, em classe;
yy Advertência escrita: encaminhada aos pais pela
Administração ou Setor Disciplinar;
yy Reunião com os pais: solicitada pela Orientação
Educacional ou Professor envolvido;
yy Suspensão da aula: determinada pelo Professor
por motivos de atraso, falta de material ou
conduta imprópria;
yy Suspensão da Escola: determinada pelo Setor
Disciplinar ou Administração em função da
gravidade e reincidência, por determinado
período;
yy Relatório de baixo empenho acadêmico: emitido
pelo Setor Educacional. Tal medida aplica-se
ao aluno com empenho escolar inadequado e
insuficiente;
yy Termo de compromisso: assinado pelos pais do
aluno, determinando uma radical mudança de
conduta escolar;
yy Sanção disciplinar: decidida no Conselho de
Classe, para os casos necessários.
Obs.: As situações não previstas neste regulamento
interno serão definidas pela Direção da Escola,
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em consonância com os princípios que norteiam
a Instituição, com base no Contrato de Prestação
de Serviços e Regimento Escolar, nas leis vigentes e
em consenso com a Diretoria de Ensino.
As penalidades descritas neste regulamento serão
aplicadas com o respaldo e a concordância formal dos
pais e responsáveis, expressos no ato da assinatura
do Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
A Escola poderá variar ligeiramente a sequência
das sanções, dependendo das circunstâncias,
agravamento e atenuantes de cada ocorrência.

3 - PONTUALIDADE
A pontualidade tem como objetivo formar no aluno
o senso de responsabilidade.
yy Casos especiais de atrasos serão resolvidos pela
Direção, desde que haja justificativa pessoal dos
pais e/ou responsáveis ou por escrito na agenda;
yy Cada atraso gera uma ocorrência;
yy A frequência às aulas é obrigatória;
yy A falta, quando ocorrer, deve ser justificada pelos
pais ou responsáveis, especialmente se o aluno
perder avaliação;
yy Observe que as aulas das sextas-feiras à tarde
têm seu término mais cedo;
yy Não serão permitidos (a não ser em casos
extremos) atrasos na chegada ao Colégio
prejudicando o bom andamento das aulas.
Obs.: O limite permitido de atrasos por mês será
de apenas três dias. Caso ultrapasse o limite, o
aluno receberá uma advertência por escrito. Se
persistirem os atrasos, será emitido um Termo de
Ciência a ser assinado pelos pais ou responsáveis.
Não é permitida a entrada de aluno após o término
da 1ª aula para ambos os turnos, salvo casos extremos
e acompanhados pelos pais ou responsáveis.
Os 10 minutos de tolerância, após as entradas
da manhã e da tarde, não dão direito a
atrasos contínuos.

4 - SAÍDA DA ESCOLA
O aluno só poderá sair da escola após o término
da última aula ou mediante a solicitação pessoal
do responsável. Caso necessite buscar o aluno antes
do término das aulas, deverá solicitar autorização à
Direção. Pedimos que a mesma seja por escrito ou
pessoalmente, nunca por telefone.
Obs.: O aluno que falsificar a assinatura do
responsável ou burlar as regras e sair sem
autorização, será passível de disciplina.
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5 - UNIFORME
O uso do uniforme é obrigatório para todos
os alunos desde o 1º dia de aula, e em todas as
atividades do Colégio, inclusive atividades externas
como: passeios, jogos, etc.
yy O uniforme é composto por: calça, camiseta e
agasalho;
yy O calçado deve ser tênis. Não é permitido o uso
de chinelo, sandália ou crocs;
yy Não é permitido descaracterizar ou customizar o
uniforme; ele deve ser mantido na forma original;
yy Colocar nome legível no uniforme, pois o Colégio
não se responsabiliza em caso de perda.
yy Cada ausência do uniforme gera uma ocorrência;
yy Para alunos da Educação Infantil, recomendamos
mandar uma troca de roupa para emergência. A
escola não possui uniforme reserva para estes casos.
Observações:
yy Em casos que exijam o uso de chinelos ou
sandálias (pés machucados) o aluno deve
apresentar recomendação escrita do médico ou
responsável;
yy Mesmo durante o inverno, o uso do uniforme deve
ser preservado. Existem várias opções de casacos
e jaquetas que compõem o uniforme e devem ser
adquiridos para os dias de frio mais rigoroso.

6 - APARELHOS ELETRÔNICOS
O aluno deve manter seu celular desligado no
horário de aulas.
O Colégio não se responsabiliza por objetos como:
iPod, aparelho celular, games, smartphones, tablets
e outros. Caso sejam encontrados, serão guardados
para serem entregues posteriormente.

7 - JOIAS E ADORNOS
Conforme regimento escolar, não é permitido o
uso de brincos, piercing, colares, pulseiras e outros,
implicando em ocorrência e/ou advertência.

8 - ENTRADA NA ESCOLA
Visando à segurança, organização e atendimento
dos alunos na entrada e saída, os pais devem deixar
e buscar seus filhos no portão da escola.
Pedimos aos responsáveis que não adentrem ao
portão da escola.
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Outros Serviços _________
1 - TRANSPORTE ESCOLAR
É realizado por profissionais sem vínculo com
a escola. Cada responsável deverá verificar se
o transporte está devidamente cadastrado e
autorizado pelo DETRAN. A escola não tem
transporte escolar próprio.
O responsável pelo aluno deverá acertar diretamente
com o transportador.

2 - SITE DO COLÉGIO / PORTAL
EDUCACIONAL
Área de acesso virtual personalizada

O CPBedu é um serviço exclusivo aos estudantes,
professores e gestores da Rede de Educação
Adventista. A área é restrita e personalizada
de acordo com o perfil do usuário e seu nível
de ensino. Os conteúdos e serviços disponíveis
complementam os materiais didáticos impressos e
oferecem o suporte acadêmico necessário para a
formação integral do aluno.
Cada unidade escolar tem um site personalizado
em que é possível publicar o que ocorre no dia
a dia da escola: agenda de atividades, notícias,
comunicados, formulário de contato, fotos de
eventos e downloads de arquivos importantes para
pais e alunos.
Também oferece acesso aos recursos digitais:
boletim, tarefas, movimento financeiro, E –
class, complementos digitais, etc. Com essas
ferramentas, os pais podem apoiar com facilidade
e praticidade a vida escolar dos filhos.

Acesse os recursos digitais de qualquer lugar, a
qualquer hora e de qualquer dispositivo, tendo a
experiência otimizada, independentemente da
plataforma utilizada para navegar na internet.
E-class, uma plataforma incorporada dentro
do Portal Educacional que permite um estudo
remoto mediado pelo professor via internet a
todos os seus alunos.
Através do E-class é possível os alunos entregarem
seus trabalhos e concluírem cada aula assistida.

3 - SEGURO ACIDENTE
Todos os alunos são segurados contra acidentes.
Caso ocorra qualquer tipo de acidente com
o aluno, o mesmo será encaminhado para o
hospital conveniado com o colégio e a escola,
imediatamente, comunicará os responsáveis legais.
Por isso, endereços e telefones atualizados são
imprescindíveis.

4 - CONTRATURNO
Para ampliar as possibilidades dos nossos alunos
em suas descobertas e criatividade, e atendendo à
necessidade de muitos pais que precisam desses
serviços, oferecemos no Período Contraturno:
alimentação vegetariana e equilibrada; apoio
pedagógico nas tarefas de casa; aulas de inglês;
musicalização; e muito mais. Venha conhecer nossa
proposta e conferir os valores promocionais para
2021 nos seguintes Colégios:
•
•

Colégio Adventista do Brooklin - Maternal ao 5º
Ano
Colégio Adventista da Liberdade - Ed. Infantil

Nossa prioridade é potencializar a navegabilidade
trazendo a todos os públicos a igualdade de
oportunidade e o respeito às diferenças, pois sem
acessibilidade não há inclusão.
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Projetos Pedagógicos___
ADVENTURE SCHOOL
O Adventure School é um evento anual esperado
por todos os alunos. Trata-se de um rico projeto que
abrange todas as principais áreas de atuação da
filosofia cristã de educação.
Seu principal objetivo é promover o intercâmbio de
alunos de todas as unidades escolares pertencentes
à Associação Paulistana, através
de atividades
esportivas, intelectuais, sociais e espirituais,
oferecendo aos educandos e corpo docente uma
maior motivação para a prática da Pedagogia
Adventista.

ADVENTURE SCHOOL – ESPORTIVO
O esporte é um excelente caminho para promover
o trabalho em equipe, a dedicação, a disciplina e a
integração entre os alunos.
Durante três dias, os alunos participam de diferentes
modalidades esportivas individuais e coletivas.
Desenvolvem trabalho em equipe, união e amizade
entre os colegas.

ADVENTURE SCHOOL – INTELECTUAL
Além das atividades esportivas, o evento abrange
as principais áreas de atuação da filosofia cristã
de educação.
No Adventure School Intelectual, os alunos têm
a oportunidade de desenvolver e apresentar
capacidades de raciocínio lógico e resolução de
problemas, domínios da linguagem, conhecimentos
culturais e talentos artesanais.

ADVENTURE SCHOOL – SOCIAL
Um dos principais aspectos desenvolvidos pelo
Adventure School são os valores sociais, que têm
ajudado muito na vida das crianças e adolescentes,
estimulando o amor ao próximo, o cuidado com o
outro e a solidariedade. Assim, crescerão pessoas
mais completas, realizadas e felizes.

ORIENTAÇÃO AO VESTIBULANDO
O setor de Orientação Educacional acompanha os
estudantes neste novo momento de sua vida.
Dessa forma, o serviço de orientação ao vestibular
caracteriza-se por:
yy Orientar os alunos na escolha das principais
instituições de Ensino Superior existentes no
Brasil;
yy Explicar as normas de funcionamento dos
principais
vestibulares,
destacando
suas

14

especificidades (inscrições, provas, pesos de
cada disciplina, critérios de seleção e estatísticas
referentes à relação candidato / vaga);
yy Auxiliar nas inscrições para os vestibulares das
principais instituições de Ensino Superior;
yy Facilitar o acesso às listas de aprovados nos mais
diversos vestibulares;
yy Oferecer “links” dos sites das Universidades,
Faculdades e das instituições que realizam os
vestibulares, como FUVEST e VUNESP;
yy Fornecer e atualizar as informações das principais
instituições.

AMIGUINHOS DA SAÚDE
Cereais (raízes), frutas, nozes e verduras constituem
o regime dietético escolhido por nosso Criador –
CSRA, 81.
Ao analisarmos a Bíblia, podemos continuamente
comprovar o quanto Deus se preocupa com
a saúde do ser humano, deixando-nos várias
recomendações alimentícias, pois hoje, não
só a palavra de Deus, mas também a ciência
nos comprova que nossa alimentação está
intrinsecamente ligada com nossa saúde.
Como uma Rede de Escolas Criacionistas, acreditamos
que fomos projetados, formados e resgatados por
um Deus amoroso, e que em meio a tantos detalhes
desse projeto de criação, Ele também pensou
em uma alimentação equilibrada, que desse os
subsídios necessários para que o corpo humano
funcionasse integralmente e perfeitamente.
Esse Projeto tem como objetivo desenvolver com as
crianças, não só uma alimentação natural, mas uma
readequação no estilo de vida, alcançando uma
vida com maior qualidade, com plena saúde e bem
mais próxima do ideal que Deus sonhou para nós.
Nele, as crianças terão a oportunidade de aprender
o quanto uma alimentação natural pode influenciar
em seus estudos, em sua força e vigor físico, em seu
estado emocional, em suas relações com os amigos
e familiares, e até mesmo, em sua relação com
Deus, nosso criador.
Sendo assim, no decorrer do ano letivo, por meio
de diversas estratégias desenvolvidas no ambiente
escolar, os alunos analisarão os benefícios que os
8 hábitos naturais, chamados de “8 Remédios de
Deus”, podem trazer a nossa saúde. São eles:
yy Água Pura
yy Luz Solar
yy Exercício Físico

Manual da Família 2021

MANUAL DA FAMÍLIA 2021_28-09.indd 14

07/10/2020 19:31:21

yy Ar Puro
yy Alimentação Natural
yy Repouso
yy Temperança e Equilíbrio
yy Confiança em Deus
O projeto estende-se a todos os alunos da Educação
Infantil ao 5º ano do Ensino Fundamental I, e
almejamos com ele contribuir para uma melhora
significativa, não só na vida e saúde dos nossos
alunos, mas também de suas famílias.
Portanto, quer comais quer bebais, ou façais outra
qualquer coisa, fazei tudo para glória de Deus – I
Coríntios 10:31.

PLANTANDO E COLHENDO NA ESCOLA
Hoje em dia, as crianças e os adolescentes das cidades
ficam normalmente muito presos em frente a vídeo
games, computadores e televisores, não tendo mais
o contato com a natureza. Pensando nisso, nossa
escola, como agente transformadora e participante
desse processo, desenvolveu um projeto em que a
horta pode servir como um laboratório vivo para
diferentes atividades didáticas.
A horta na escola é um dos instrumentos capazes
de estimular o trabalho pedagógico e promover
estudos e pesquisas nas questões relacionadas
ao meio-ambiente e alimentação saudável. Neste
contexto, podemos relacionar as seguintes: plantas
que curam, que enfeitam, que alimentam e plantas
que cheiram.
Os principais objetivos do projeto Plantando e
Colhendo na Escola é promover uma alimentação
saudável e diversificada, buscando melhorar
o conhecimento e a compreensão científica
dos alunos, além de exercitar a participação, a
responsabilidade, a cooperação, o coleguismo, o
respeito e amor à vida e à natureza.

VOCÊ É O QUE VOCÊ COME
Fundamental II ao Ensino Médio
O programa Você é o que Você Come tem como
objetivo a inserção de ações educativas que
visam à educação nutricional e a qualidade de
vida dos adolescentes. É importante ressaltar
que é na adolescência que as alterações
corporais parecem assumir uma importância
fundamental na vida do indivíduo.
A escola, para a maioria dos adolescentes, é um
ambiente onde a convivência social é mais intensa,
sendo responsável por atuar de maneira significativa
na formação de opiniões e na construção do caráter.
É um local de referência para a implementação de
qualquer programa que vise à educação e a saúde,
principalmente aquelas destinadas à promoção de
hábitos alimentares saudáveis.

Nesse sentido, usar estratégias adequadas e
programas de educação e saúde é fundamental
para o bom desenvolvimento do aluno e para
o fortalecimento de ações que promovam
educação e saúde.
Desenvolvemos
atividades
de
pesquisa,
dramatização, criação de histórias e documentários
em que os alunos têm a possibilidade de criar
projetos baseados nos temas de saúde propostos
pela escola.
Esse envolvimento ajuda no despertar de uma
escolha mais consciente nas questões alimentares.

RESPONSABILIDADE SOCIAL E
SUSTENTABILIDADE
Tem como objetivo o desenvolvimento da prática
da Responsabilidade Social Sustentável e Cristã.
Nossos alunos poderão assumir comportamentos
sociais responsáveis, percebendo o importante
vínculo com a sociedade, desenvolvendo ações
filantrópicas para colaborar na solução de problemas
de grupos desfavorecidos.
Dentre as ações referentes à filantropia, serão
beneficiados os Núcleos ADRA presentes em
quatro Unidades de São Paulo: Araçariguama,
Cotia, Osasco e Ibiúna que atendem as
crianças, os adolescentes, e familiares em
suas vulnerabilidades, através de atividades
socioeducativas constantes e regulares.
O
Projeto
Responsabilidade
Social
e
Sustentabilidade demonstrará a importância dos
valores, através de uma relação harmônica com
a natureza, considerando que a Educação pode
mudar a sociedade.
Em especial, considerar que: “Quando corações
simpatizam
com
corações
oprimidos
por
desânimo e angústia, quando a mão dispensa ao
necessitado uma ajuda, quando é vestido o nu,
quando é bem-vindo o estrangeiro a um assento
em sua sala, e um lugar em seu coração, os anjos
chegam muito perto e acordes correspondentes
ecoam no Céu”, Ellen G. White.

PROGRAMA DE LEITURA: LER É UMA
AVENTURA
Objetivo Geral
Desenvolver competências de leitura e escrita
tornando a leitura um momento prazeroso e
enriquecedor.
Objetivo específico
Apresentar propostas de intervenção para o
desenvolvimento de habilidades de leitura e escrita,
para alunos do EF1, baseada na matriz de referência
da BNCC.
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O projeto é um desafio!
Estimular a leitura através de uma gincana que
desafia os alunos a lerem 40 livros durante o
ano letivo. As atividades são propostas a partir
dos descritores utilizados tanto na matriz de
referência da BNCC, a exemplo da prova Brasil e
demais instrumentos de avaliação do INEP. Existe
uma intencionalidade em cada atividade para se
desenvolver habilidades de leitura, interpretação e
escrita.
O educador propõe uma gincana para estimular
a leitura dos livros pelos alunos. O objetivo da
gincana não é premiar quem leu mais ou quem
leu primeiro os livros, mas estimular o espírito de
cooperação: todos devem ler os 40 paradidáticos
para cumprir o desafio da sala. Uma sugestão para
trabalhar a cooperação e os valores seria quem lê
com mais facilidade, possa ajudar os colegas da
classe a concluírem o projeto.
A última proposta do material é a sessão: Agora você
é o autor. A escola poderá finalizar o projeto com
uma apresentação dos livros escritos pelos próprios
alunos, explorando a criatividade e imaginação.

gerar ansiedade, agitação e um mau desempenho
nas provas.
Nesse contexto, a Rede Educacional Adventista
disponibiliza para os alunos do 3º EM o programa do
Intensivão que ocorre de forma on-line, possibilitando
que o aluno revise os conteúdos e organize os estudos
sem sair de casa.
O programa é composto de:
yy Discussão de temas das atualidades nacionais e
internacionais;
yy Oficinas de Redação;
yy Revisão das provas dos principais vestibulares e
Enem dos últimos anos;
yy Simulados.

FEIRA DE PROFISSÕES PARA OS ALUNOS
DO 9º AO ENSINO MÉDIO

Será entregue um certificado para cada aluno,
felicitando por ter concluído, com sucesso, o projeto
Ler é Uma Aventura!

INTENSIVÃO:
Programa Preparatório para ENEM e Vestibulares
É um evento promovido pela rede Adventista
de Ensino com o objetivo de apresentar aos
vestibulandos o Universo Acadêmico e profissional
das inúmeras carreiras. Focamos também no aluno
que está concluindo o Ensino Fundamental para que,
desde cedo, ele obtenha conhecimento e desperte o
interesse em conhecer suas aptidões para o curso no
Ensino Superior.
Enfim, uma excelente oportunidade para os
estudantes que estão saindo do Ensino Médio e
querem saber mais sobre o curso superior pretendido
ou, principalmente, para os que ainda não decidiram
que carreira seguir.

O Ensino Médio representa uma fase de profundas
reflexões que envolvem o vestibular, a formação
profissional e a realização pessoal. É um momento
em que o jovem estabelece objetivos, analisa
alternativas que permitam a sua inserção no tão
concorrido mercado de trabalho. Entendemos que o
único caminho que pode aproximar seus sonhos da
realidade são os estudos. No entanto, vale considerar
que o estudante deve preparar-se com antecedência.
Não é viável acumular os estudos para as semanas que
antecedem os vestibulares ou o Enem, o que pode
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Durante o evento, as empresas expositoras organizam
seus estandes de forma a tornar visível os aspectos
da rotina de trabalho dos seus especialistas que
estão presentes para esclarecer qualquer dúvida
dos vestibulandos, sobre o dia a dia da profissão, as
possibilidades de especialização e outras questões
importantes.

PROGRAMA INTERNET SEGURA
Frente a um cenário onde as tecnologias estão cada
vez mais dispostas a todos, surge a necessidade
de um trabalho escolar voltado para as crianças e
adolescentes com o objetivo de conscientizar os
riscos decorrentes do uso inadequado de redes
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sociais, ajudá-las a construir a noção de privacidade
e orientá-las para se defender das armadilhas da
web, desde a pedofilia e conteúdos inadequados,
até os politicamente incorretos e hostis aos direitos
humanos, como cyberbullying.
O trabalho é desenvolvido com possibilidade de
diálogos sobre o comportamento de cada jovem
no mundo virtual: como ele está lidando com os
amigos da web? O que ele conta ou não? Que fotos

e vídeos tem postado nos sites de relacionamento
social? O ponto central é mostrar a existência de
coisas que podem ser divididas com todos e outras
que são particulares.
Além do bate papo, os alunos elaboram histórias
em quadrinhos, assistem à vídeos e aulas referentes
ao tema e participam de palestras.
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MATERIAIS
IMPORTANTE

Todos os materiais solicitados serão utilizados de forma individual e coletiva no Colégio.
Cada pai e/ou responsável deverá providenciar um kit para a execução das tarefas de casa.
É de extrema importância que todos os materiais e uniformes estejam devidamente
identificados com o nome completo do aluno.

_____________________ EDUCAÇÃO INFANTIL – MATERNAL _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
y

SIE - Educação Infantil 3 Anos - 1º Semestre - CPB

y

SIE - Educação Infantil 3 Anos - 2º Semestre - CPB

y

Livro ‘Minha Rotina’ (adquirir no colégio);

A Bíblia para Crianças – CPB.
ARTE
01 Avental de plástico, padrão do Colégio
Adventista para pinturas.

y

AGENDA ESCOLAR
Nosso Amiguinho - CPB

y

LIVROS PARADIDÁTICOS

01 Pasta de elástico polionda fina (1cm) transparente
com elástico;
01 Pincel (prancha) nº 18;
01 Saquinho de lantejoulas grandes;
01 Fita craft adesiva 3M;
02 Lápis preto jumbo com apontador;
02 Potes de lenço umedecido;
05 Botões grandes;
03 Caixas de lenço de papel;
05 Folhas de E.V.A. (3 marrons e 2 beges);
03 Folhas de E.V.A. estampado (mesclado, felpudo,
glitter ou bolinha);
10 Sacos plásticos com 4 furos – grosso;

y

Você é o Artista I – No Sítio do Tio Zeca / Doris Lima
e Goreti Cândido – CPB;

01 Pacote de bexiga – cores sortidas;

y

Aventuras Bíblicas I / Sueli Ferreira de Oliveira e
Kenia Amazonita – CPB;

01 Caixa de lápis de cor 12 cores jumbo;

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora
01 Caixa de giz de cera pequeno e grosso 12 cores;

01 Caixa de tinta a dedo 6 cores - 15ml;
01 Caixa de cola colorida.

MATERIAL DE HIGIENE | Para ficar com o aluno
01 Escova de dente com protetor e nome do aluno;

02 Tubos de cola branca 90gr;

01 Creme dental;

02 Tubos de cola bastão grande (sugestão / Pritt ou
Bic);

01 Toalhinha de mão com o nome do aluno;

04 Potes de massa de modelar (500gr) macia, cores
variadas;
02 Blocos de papel canson A3 cor branca – 120 ou
140gr;

01 Necessaire para guardar o material de higiene;
01 Toalhinha ou pano de prato com o nome para o
lanche;
01 Caixa de lenço de papel (100 folhas).

_______________________ EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ I _______________________
LIVROS DIDÁTICOS
y

SIE - Educação Infantil - 4 anos -1º Semestre - CPB

y

SIE - Educação Infantil - 4 anos - 2º Semestre - CPB

AGENDA ESCOLAR
y

Nosso Amiguinho - CPB

LIVROS PARADIDÁTICOS

A Bíblia Para Crianças - CPB

y

Você é o Artista II – Passeio no Jardim Botânico /
Doris y Lima e Goreti Cândido – CPB;

ARTE

y

Aventuras Bíblicas II / Sueli Ferreira de Oliveira e
Kenia Amazonita – CPB

01 Avental de plástico, padrão do Colégio Adventista
para pinturas.
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MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora

03 Folhas de E. V. A. estampadas (mesclada, glitter,
xadrez, felpudo ou de bolinhas);

02 Lápis preto jumbo com apontador;

01 Fita craft adesiva 3M;

01 Caixas de lápis de cor Jumbo – 12 cores;

01 Pasta de elástico polionda fina (1cm) Transparente
com elástico;

02 Caixas de giz de cera grande e grosso 12 cores;
01 Borracha pequena branca e macia;
01 Tubo de cola branca 90gr;
03 Tubos de cola bastão 21gr (sugestão/ Pritt ou Bic);
02 Caixas de tinta (pintura a dedo – 6 cores – 15ml);

04 Potes de massa de modelar macia 500gr (cores
variadas);
10 Envelopes plásticos com 4 furos grosso;

MATERIAL DE HIGIENE | Para ficar com o aluno

01 Pincel (prancha) n º 18;

01 Escova de dente com protetor e nome do aluno;

01 Pacote de lantejoulas grandes – sortidas (tamanho
10);

01 Creme dental;
01 Toalhinha de mão com o nome do aluno;

02 Pacote de lenço umedecido;

01 Necessaire para guardar o material de higiene;

01 Alfabeto pedagógico pequeno de E.V.A.;

01 Toalhinha ou pano de prato com o nome para o
lanche;

02 Blocos de papel Canson branco – tamanho A3 (20
folhas 120 ou 140gr.);

01 Caixa de lenço de papel (100 folhas).

05 Folhas de E.V.A. (3 verdes e 2 vermelhas);

_______________________ EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ II _______________________
LIVROS DIDÁTICOS

01 Tesoura sem ponta;

y

SIE - Educação Infantil - 5 anos - 1º Semestre - CPB

03 Tubos de cola branca 90gr;

y

SIE - Educação Infantil - 5 anos - 2º Semestre - CPB

04 Colas bastão 21gr (sugestão: marca Pritt);

A Bíblia Para Crianças - CPB

01 Caderno brochurão costurado grande 100 folhas
(amarelo);

PROJETO SOLETRANDO

01 Caderno de cartografa grande 50 folhas espiral com
margem (sem seda);

y

Projeto Soletrando.

01 Bloco de papel Lumi Color;

ARTE

02 Lixas de construção grossas;

01 Avental de plástico, padrão do Colégio Adventista
para pinturas.

01 Caixa de tinta guache 12 cores (15ml);

AGENDA ESCOLAR

02 Potes de massa de modelar 500gr.

y

Nosso Amiguinho – CPB.

LIVROS PARADIDÁTICOS
y

Você é o Artista III – Cada um tem sua história /
Doris Lima e Goreti Cândido – CPB;

y

Aventuras Bíblicas III / Sueli Ferreira de Oliveira e
Kenia Amazonita – CPB;

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora

01 Pincel (prancha) nº 18;
01 Caixa de cola colorida – glitter 6 cores;
01 Pacote de lantejoulas grandes sortidas – tam.10;
01 Pacote de algodão;
01 Pacote de bexigas – cores sortidas;
01 Pacote (50 unidades) de palito de sorvete – colorido;
04 Cartelas pequenas de adesivos com motivo da
natureza (ﬂores, animais e frutas);
01 Conjunto de números de E.V.A. (pequenos);

05 Lápis pretos nº 02;

01 Alfabeto pedagógico pequeno de E.V.A;

01 Caixas de lápis de cor Jumbo – 24 cores;

01 Pacote de 500 folhas de sulfite branca (tamanho
A4);

01 Caixas de giz de cera – tamanho Jumbo;
02 Apontadores de plástico com depósito (Jumbo);
03 Borrachas brancas;

01 Folha de papel crepom (verde/rosa);
01 Folha de papel color set (vermelha);
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01 Rolo de fita craft adesiva 3M;

01 Pacote de lenços umedecidos;

01 Pasta plástica transparente fina, com elástico;

01 Toalhinha de mão com o nome do aluno;20 –
Manual da Família 2019

01 Pacote de etiqueta redonda, tamanho 19;
03 Folhas de E.V.A. (02 verde claro e 1 verde escuro);
01 Folhas de E. V. A. estampada (mesclada, bolinhas,
com gliter ou felpudo);
10 Sacos plásticos com 4 furos.

01 Necessaire para guardar o material de higiene;
01 Toalhinha ou pano de prato com o nome para o
lanche;
01 Caixa de lenço de papel (100 folhas).

MATERIAL DE HIGIENE | Para ficar com o aluno
01 Escova de dente com protetor e nome do aluno;
01 Creme dental;

_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 1º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia
y

Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 1º
ano – CPB;

Inglês
y

Interagir e Crescer – 1 / Ane Bravo, Lidiane Souza e
Creriane Lima – CPB.

Arte e Musicalização
y

Interagir e Crescer – 1 / Ellen Stencel e Ailen Lima –
CPB.

Ensino Religioso
y

Interagir e Crescer – 1 / Carmen de Souza e Raquel
Reis –CPB.

Apostilas
y

Apostila - Atividades de Alfabetização Vol. I e II

Projeto Soletrando
y

Projeto Soletrando – Construindo Palavras.

Projeto de Leitura
y

Projeto Leitura - Ler é uma Aventura 1 - CPB

A Bíblia para Crianças – CPB;
AGENDA ESCOLAR
y

Nosso Amiguinho – CPB.

LIVROS PARADIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora
01 Caixa de giz de cera – 12 cores;
01 Tubo de cola branca 90gr;
01 Caderno brochurão costurado grande azul – 100
folhas – capa dura;
01 Caderno de cartografa grande capa dura 50 folhas
com espiral (sem folha de seda, com margem);
01 Pasta plástica transparente, fina com elástico;
01 Caixa de tinta guache 6 cores (15ml);
01 Pincel (prancha) nº 14;
02 Potes de massa de modelar soft 500gr (cores
variadas);
02 Folhas de E.V.A. (1 azul e 1 amarela);
02 Pacotes de etiquetas (1 redonda e 1 estrela – TP-16 –
cor a escolher);
01 Pacote de palito de sorvete colorido (50 und.);
02 Tubos de cola bastão 21gr (sugestão Pritt ou Bic);
01 Pacote de dinheirinhos;
01 Caderno pequeno 50 folhas (brochura) capa dura –
cor azul;

MATERIAL ESCOLAR | Para ficar com o aluno
06 Lápis pretos nº 02 sextavado;
01 Caixa de lápis de cor grande – 24 cores;
01 Estojo de canetinha hidrocor 12 cores grossa;
02 Apontadores de plástico com depósito;
04 Borrachas grandes brancas e macias;
01 Tesoura sem ponta;

y

Coisas que machucam por dentro e por fora / Ivacy
F. Oliveira e Odiléia Lindquist – CPB;

01 Estojo com zíper (2 compartimentos) para guardar
lápis;

y

Três Marias, três bolos e três meninos / Sueli Ferreira
Oliveira – CPB.

02 Tubos de cola bastão 21gr;
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Observação – Repor cada um desses materiais sempre
que necessário.

MATERIAL DE HIGIENE | Para ficar com o aluno

01 Necessaire para guardar o material de higiene;
01 Toalhinha ou pano de prato com o nome para o
lanche;

01 Escova de dente com protetor e nome do aluno;
01 Creme dental;
01 Toalhinha de mão com o nome do aluno;

_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia
y

Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 2º
ano – CPB;

Ensino Religioso
y

Interagir e Crescer – 2 / Carmen de Souza e Raquel
Reis – CPB.

Inglês
y

Interagir e Crescer – 2 / Ane Bravo, Lidiane Souza e
Creriane Lima – CPB.

Arte e Musicalização
y

Interagir e Crescer – 2 / Ellen Stencel e Ailen Lima –
CPB.

Projeto de Leitura
y

Projeto Ler é uma Aventura – Volume 2 – CPB.

01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(amarelo) – História / Geografia / Ciências;
01 Caderno de cartografa grande 50 folhas (sem seda,
com margem) capa dura (com espiral);
01 Tubo de cola bastão 21 gr;
03 Pacotes de etiquetas redondas n° 001 Pimaco (1
verde, 1 amarelo, 1 vermelho);
05 Cartelas de adesivos infantis (natureza, smile,
carrinhos);
10 Sacos plásticos 4 furos grosso;
01 Caixa de tita guache - 6 cores;
06 Folhas de E.V.A (3 brancas e 3 rosas);
03 Folhas de E.V.A (estampada, felpudo ou glitter);
01 Pincel prancha nº14;
01 Pacote de dinheirinho;
01 Pacote de palito de sorvete colorido (50 unidades);

MATERIAL ESCOLAR | Para ficar com o aluno
01 Caneta marca texto amarela;

A Bíblia para Crianças – CPB

01 Régua 30 cm;

AGENDA ESCOLAR

01 Estojo grande com zíper (2 compartimentos);

y

Nosso Amiguinho – CPB.

LIVROS PARADIDÁTICOS:
y

O Aniversário do Vovô / Sueli Ferreira - CPB

y

Um Tamanduá no Meu Jardim / Wander Oliveira CPB

Dicionários
y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed. Positivo

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora

06 Lápis preto n° 02 triangular;
01 Caixa de lápis de cor grande – 24 cores;
01 Apontador de plástico com depósito;
04 Borrachas grandes brancas e macias;
01 Tesoura sem ponta;
02 Tubos de cola bastão 21 gr;
01 Estojo de canetinha hidrocor (12 cores).
Observação – Repor cada um desses materiais sempre
que necessário.

01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(azul) – português;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(vermelho) – matemática;
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_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 3º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia
Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 3º
ano – CPB;

y

Ensino Religioso
Interagir e Crescer – 3 / Carmen de Souza e Raquel
Reis – CPB.

y

Arte e Musicalização
Interagir e Crescer – 3 / Ellen Stencel e Ailen Lima –
CPB.

y

Inglês
Interagir e Crescer – 3 / Ane Bravo, Lidiane Souza e
Creriane Lima – CPB.

y

Projeto de Leitura
Projeto de Leitura Ler é uma Aventura / Vol. 3 – CPB.

y

Bíblia Sagrada
AGENDA ESCOLAR
Nosso Amiguinho – CPB.

y

LIVROS PARADIDÁTICOS

01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(vermelho) – matemática;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(amarelo) – História / Geografia / Ciências;
01 Caderno de cartografa grande 50 folhas (sem seda,
com margem) capa dura (com espiral);
01 Pasta plástica transparente fina com elástico;
01 Pincel (prancha) nº 14;
01 Caixa de tinta guache 6 cores 15ml;
01 Folha de EVA Amarela e 1 folha de EVA roxa
01 Pacote de Dinheirinho de papel;
01 Tubo de cola liquida branca 90gr;
02 Tubos de cola bastão 21gr (Print ou Bic).

MATERIAL ESCOLAR | Para ficar com o aluno
01 Régua 30 cm;
01 Estojo grande com zíper (2 compartimentos);
04 Lápis pretos nº 02 sextavados;
01 Caixa de lápis de cor grande – 24 cores;
01 Estojo de canetinha hidrocor – 12 cores;
02 Apontadores de plástico com depósito;
04 Borrachas grandes brancas e macias;
01 Tesoura sem ponta;

y

Mania Eletrônica / Mirian Montanari Grüdtner – CPB;

02 Tubos de cola bastão 21gr;

y

Meus Amigos e Nossos Bichos / Wander Rocha de
Oliveira - CPB.

02 Canetas marca-texto amarelas;

Dicionários
Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed. Positivo.

y

01 Flauta doce Germânica (Yamaha).
Observação – Repor cada um desses materiais sempre
que necessário.

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(azul) – português;

_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 4º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS

Creriane Lima – CPB.

Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia

Dicionário de Português (Nova ortografia)

y

Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 4º
ano – CPB;

Ensino Religioso
y

Interagir e Crescer – 4 / Carmen de Souza e Raquel
Reis – CPB.

Inglês
Interagir e Crescer – 4 / Ani Bravo, Lidiane Souza e
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Arte e Musicalização
y

Interagir e Crescer – 4 / Ellen Stencel e Ailen Lima –
CPB.

Projeto de Leitura
y

Projeto de Leitura Ler é uma Aventura / Vol. 4 – CPB.

Bíblia Sagrada
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AGENDA ESCOLAR

01 Pacote de papel Canson (verde claro);

Nosso Amiguinho – CPB.

06 Folhas de E.V.A. (2 verdes, 2 pretas e 2 vermelhas);

LIVROS PARADIDÁTICOS
y

No ar – Série Que bicho É? / Sueli Ferreira de Oliveira
e Michelson Borges – CPB;

y

Descobrindo os Fenômenos Biológicos – R. Campos
e Antônio Acleto – CPB;

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora
02 Tubos de cola branca 50gr;
01 Tubo de cola bastão 21gr;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(azul) – Português;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(vermelho) – Matemática;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(amarelo) – História / Geografia;
01 Caderno brochurão capa dura 50 folhas (verde) 120
ou 140gr - Ciências;
01 Caderno de cartografa grande 50 folhas (sem seda e
com margem);
01 Pincel (prancha) n° 14;
01 Caixa de tinta guache 6 cores 15ml;
10 Saquinhos plásticos com 4 furos (grosso: 0,20)
tamanho ofício;

01 Rolo de fita adesiva papel craft 3m;
01 Pacote de papel Lumi Color;
01 Corretivo (líquido, fita ou caneta);

MATERIAL ESCOLAR | Para ficar com o aluno
01 Régua 30 cm;
01 Estojo grande com zíper (2 compartimentos);
04 Lápis pretos nº 02 sextavados;
01 Caixa de lápis de cor grande – 24 cores;
01 Estojo de canetinha hidrocor – 12 cores;
03 Canetas esferográficas (2 azuis e 1 preta);
02 Apontadores de plástico com depósito;
01 Pasta de plástico com elástico – fina e transparente;
02 Canetas marca texto ﬂuorescente (amarelo);
01 Corretivo (líquido, fita ou caneta);
02 Borrachas grandes brancas e macias;
01 Tesoura sem ponta;
03 Tubos de cola bastão 21gr;
01 Flauta doce Germânica (Yamaha).
Observação – Repor cada um desses materiais sempre
que necessário.

05 Cartelas de adesivos (estrelas, frutas, animais,
coração ou smile);

_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL– 5º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia
y

Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 5º
ano – CPB;

Ensino Religioso
y

Interagir e Crescer – 5 / Carmen de Souza e Raquel
Reis – CPB.

Inglês
y

Interagir e Crescer – 5 / Ani Bravo, Lidiane Souza e
Creriane Lima – CPB.

Arte e Musicalização
y

Interagir e Crescer – 5 / Ellen Stencel e Ailen Lima –
CPB.

Projeto de Leitura
y

Projeto de Leitura Ler é uma Aventura / Vol. 5 – CPB.

Bíblia Sagrada

AGENDA ESCOLAR
y

Nosso Amiguinho – CPB.

LIVROS PARADIDÁTICOS
y

Terra de Gigantes / Michelson Borges – CPB;

y

Férias na Patagônia / Roth Bros e Kaleb de Carvalho
- CPB.

MATERIAL ESCOLAR | Entregar para a
Professora
01 Caixa de tinta guache (6 cores);
01 Tubo de cola branca 90 gr;
03 Tubos de cola bastão 21 gr;
01 Caderno brochurão grande capa dura 50 folhas
(verde) – Ciências;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(azul) – Português;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(vermelho) – Matemática;
01 Caderno brochurão grande capa dura 100 folhas
(amarelo) – História / Geografia;
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01 Caderno de cartografa grande capa dura 50 ﬂ (sem
seda e com margem);
10 Envelopes plásticos (grosso: 0,20) com 4 furos –
tamanho ofício;
01 Fita 3M – Kraft;
01 Bloco de papel canson A4 creme;
01 Caderno brochurão;
01 Caixa de massa de modelar com 12 cores.

02 Borrachas grandes brancas e macias;
01 Tesoura sem ponta;
01 Transferidor;
01 Pasta plástica transparente, fina com elástico;
02 Tubos de cola bastão 40gr;
01 Flauta doce Germânica (Yamaha);
01 Corretivo (líquido, fita ou caneta);
01 Pincel nº 12.

MATERIAL ESCOLAR | Para ficar com o aluno
01 Régua 30 cm;
01 Estojo grande com zíper (2 compartimentos);

Observação – Repor cada um desses materiais sempre
que necessário.

04 Lápis pretos n 02 sextavados;
01 Caixa de lápis de cor grande24 cores;
01 Estojo de canetinha hidrocor – 12 cores;
06 Canetas esferográficas (2 azuis, 2 pretas e 2
vermelhas);
02 Apontadores de plástico com depósito;
02 Canetas marca texto ﬂuorescentes amarela;

_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 6º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia
y

Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 6º
ano – CPB;

Ensino Religioso
y

Ensino Religioso 6 – Coleção Interativa – Adolfo S.
Suárez, Marcos de Benedicto e Rodrigo P. Silva – CPB

Arte
y

Língua Inglesa 6 – Coleção Interativa – Beth Vollmer
Chagas e José Augusto Oliveira - CPB

Espanhol
y

y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed. Positivo.

y

Dicionário - Português / Inglês – Longman - Pearrson

y

Dicionário de Espanhol - Michaelis Dicionário
Escolar - Espanhol/Português - Português ROOM

MATERIAL ESCOLAR
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Transferidor;

Arte 6 – Coleção Interativa – Agla Lessa e Marla
Lüdtke - CPB

Inglês
y

Dicionários

Língua Espanhola 6 - Coleção Interativa – Doris
Matos dos Santos e Sueliana Cardoso Nascimento
Dias – CPB

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB
AGENDA ESCOLAR

01 Jogo de esquadros;
03 Lápis pretos;
04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
02 Cadernos universitários / 1 para Matemática e
1 para Português (capa dura, grande, 98 folhas,
espiral);

Agenda Jovem – CPB.

01 Caderno universitário (8 ou 10 matérias) para as
demais disciplinas;

Livros Paradidáticos

01 Pacote de (500 folhas) sulfite branco – tamanho A4 –
entregar diretamente no colégio.

y

1º Semestre: O tesouro no Egito (Michelson Borges Editora CPB) NOVO

y

2º Semestre: Um girassol na Janela (Ganymédes
José - Editora Moderna)
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MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTE
01 Caixa de lápis de Cor (24 cores);
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01 Caixa de Canetinha;

01 Pasta catálogo;

01 Caixa de giz de cera;

Lápis de desenho HB 2B 4B e 6B;

01 Borracha macia;

01 Cola bastão;

01 Pincel chato nº 4;

01 Régua;

01 Pincel redondo;

01 Jogo de tinta guache (6 unidades – vermelha, azul,
preta, branca, amarela e verde);

01 Pincel para contorno nº 0;
01 Cola líquida;
01 Tesoura;
01 Caderno de desenho;

01 Bloco de desenho gramatura 120mg.
O material para as aulas de Arte será utilizado no
decorrer do ano letivo. Caso seja necessário, outros
materiais serão solicitados.

_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 7º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português / Matemática / Ciências / História e
Geografia
y

Sistema Interativo de Ensino – Fundamental I / 7º
ano – CPB;

Ensino Religioso
y

Ensino Religioso 7 – Coleção Interativa / Adolfo S.
Suárez, Marcos De Benedicto e Rodrigo P. Silva – CPB;

Arte
y

Arte 7 – Coleção Interativa / Agla Lessa e Marla
Lüdtke – CPB.

Inglês
y

Língua Inglesa 7 – Coleção Interativa / Beth Vollmer
Chagas e José Augusto Oliveira – CPB.

Espanhol
y

Língua Espanhola 7 – Coleção Interativa / Doris
Matos dos Santos e Sueliana Cardoso Nascimento
Dias – CPB.

Bíblia Jovem – Educação Adventista – CPB.
AGENDA ESCOLAR
y

Agenda Jovem – CPB.

Livros Paradidáticos
y

1º Semestre: Esquadrão 7 (Denis Cruz - Editora CPB)

y

2º Semestre: Espelho Maldito (Giselda Laporta
Nicolellis / Daisy Startari - Editora Saraiva) NOVO

Dicionários

01 Transferidor;
01 Jogo de esquadros;
03 Lápis pretos;
04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
02 Cadernos universitários / 1 para matemática e
1 para português (capa dura, grande, 98 folhas,
espiral);
01 Caderno universitário (8 ou 10 matérias) para as
demais disciplinas;
01 Pacote de (500 folhas) sulfite branco – tamanho A4 –
entregar diretamente no colégio.

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTE
01 Caixa de lápis de Cor (24 cores);
01 Caixa de Canetinha;
01 Caixa de giz de cera;
01 Borracha macia com capinha;
01 Pincel chato nº 4;
01 Pincel redondo;
01 Pincel para contorno nº 0;
01 Cola líquida;
01 Tesoura;
01 Caderno de desenho;
01 Pasta catálogo;
Lápis de desenho HB 2B 4B e 6B;

y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed.Positivo

01 Cola bastão;

y

Dicionário - Português / Inglês - Longman - Pearrson

01 Régua;

y

Dicionário de Espanhol - Michaelis Dicionário
Escolar - Espanhol/Português - Português ROOM

01 Jogo de tinta guache (6 unidades – vermelha, azul,
preta, branca, amarela e verde);

MATERIAL ESCOLAR
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;

01 Bloco de desenho gramatura 120mg.
O material para as aulas de Arte será utilizado no
decorrer do ano letivo. Caso seja necessário, outros
materiais serão solicitados.
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_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 8º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS
Português
y

Língua Portuguesa 8 – Coleção Interativa / Eliane
Hosokawa Imayuki – CPB.

História
y

História 8 – Coleção Interativa / Ubirajara F. Prestes
Filho e Edson Xavier – CPB.

Geografia
y

Geografia 8 – Coleção Interativa / Luís Roberto
Halama e Sandra Lessa – CPB.

Ensino Religioso
y

Ensino Religioso 8 – Coleção Interativa / Adolfo S.
Suárez, Marcos De Benedicto e Rodrigo P. Silva – CPB;

Matemática
y

Matemática 8 – Coleção Interativa / Alexandre Luís T.
de Carvalho e Lourisnei Fortes Reis – CPB.

Ciências
y

Ciências 8 – Coleção Interativa / Cláudio R. Leal,
Márcio F. Machado e Nair E. S. Ebling – CPB.

Arte 8 – Coleção Interativa / Agla Lessa e Marla
Lüdtke – CPB.

Inglês
y

Língua Inglesa 8 – Coleção Interativa / Beth Vollmer
Chagas e José Augusto Oliveira – CPB.

Espanhol
y

Língua Espanhola 8 – Coleção Interativa / Doris Matos
dos Santos e Sueliana Cardoso Nascimento – CPB.

Bíblia Jovem – Educação Adventista – CPB.
AGENDA ESCOLAR
y

01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Transferidor;
01 Jogo de esquadros;
03 Lápis pretos;
04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
02 Cadernos universitários / 1 para matemática e
1 para português (capa dura, grande, 98 folhas,
espiral);
01 Caderno universitário (8 ou 10 matérias) para as
demais disciplinas;
01 Pacote de (500 folhas) sulfite branco – tamanho A4 –
entregar diretamente no colégio.

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTE
01 Caixa de lápis de Cor (24 cores);

Arte
y

MATERIAL ESCOLAR

Agenda Jovem – CPB.

Livros Paradidáticos

01 Caixa de Canetinha;
01 Caixa de giz de cera;
01 Borracha macia com capinha;
01 Pincel chato nº 4;
01 Pincel redondo;
01 Pincel para contorno nº 0;
01 Cola líquida;
01 Tesoura;
01 Caderno de desenho;
01 Pasta catálogo;
Lápis de desenho HB 2B 4B e 6B;
01 Cola bastão;
01 Régua;

y

1º Semestre: Quero ser Belo (Tânia Alexandre
Martinelli - Editora Saraiva)

01 Jogo de tinta guache (6 unidades – vermelha, azul,
preta, branca, amarela e verde);

y

2º Semestre: Herança (Ronnie Roberto Campo Editora CPB) NOVO

01 Bloco de desenho gramatura 120mg.

Dicionários
y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed.Positivo

y

Dicionário - Português / Inglês - Longman - Pearrson

y

Dicionário de Espanhol - Michaelis Dicionário
Escolar - Espanhol/Português - Português ROOM

26

O material para as aulas de Arte será utilizado no
decorrer do ano letivo. Caso seja necessário, outros
materiais serão solicitados.
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_____________________ ENSINO FUNDAMENTAL – 9º ANO _____________________
LIVROS DIDÁTICOS

y

Dicionário - Português / Inglês - Longman - Pearrson

Português

y

Dicionário de Espanhol - Michaelis Dicionário
Escolar - Espanhol/Português - Português ROOM

y

Língua Portuguesa 9 – Coleção Interativa / Eliane
Hosokawa Imayuki – CPB (Nova Edição).

História
y

História 9 – Coleção Interativa / Ubirajara F. Prestes
Filho e Edson Xavier – CPB.

Geografia
y

Geografia 9 – Coleção Interativa / Luís Roberto
Halama e Sandra Lessa – CPB.

Ensino Religioso
y

Ensino Religioso 9 – Coleção Interativa / Adolfo S.
Súarez, Marcos De Benedicto e Rodrigo P. Silva –
CPB;

Matemática
y

Matemática 9 – Coleção Interativa / Alexandre Luís T.
Carvalho e Lourisnei Fortes Reis – CPB.

Ciências
y

Ciências 9 – Coleção Interativa / Cláudio R. Leal,
Márcio Fraiberg Machado e Nair E. S. Ebling – CPB.

Arte e Musicalização
y

Arte 9 – Coleção Interativa / Agla Lessa e Marla
Lüdtke – CPB.

Inglês
y

Língua Inglesa 9 – Coleção Interativa / Beth Vollmer
Chagas e José Augusto Oliveira – CPB.

Espanhol
y

Língua Espanhola 9 – Coleção Interativa / Doris
Matos dos Santos e Sueliana Cardoso Nascimento
Dias – CPB (Novo).

Bíblia Jovem – Educação Adventista – CPB.
AGENDA ESCOLAR
y

Agenda Jovem – CPB.

Livros Paradidáticos
y

1º Semestre: A Descoberta (Michelson Borges /
Denis Cruz - Editora CPB)

y

2º Semestre: Por trás do Véu (Esmie G. Branner Editora CPB) NOVO

Dicionários
y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed.Positivo

MATERIAL ESCOLAR
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Transferidor;
01 Jogo de esquadros;
03 Lápis pretos;
04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
02 Cadernos universitários / 1 para matemática e
1 para português (capa dura, grande, 98 folhas,
espiral);
01 Caderno universitário (8 ou 10 matérias) para as
demais disciplinas;
01 Pacote de (500 folhas) sulfite branco – tamanho A4 –
entregar diretamente no colégio.

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTE
01 Caixa de lápis de Cor (24 cores);
01 Caixa de Canetinha;
01 Caixa de giz de cera;
01 Borracha macia com capinha;
01 Pincel chato nº 4;
01 Pincel redondo;
01 Pincel para contorno nº 0;
01 Cola líquida;
01 Tesoura;
01 Caderno de desenho;
01 Pasta catálogo;
Lápis de desenho HB 2B 4B e 6B;
01 Cola bastão;
01 Régua;
01 Jogo de tinta guache (6 unidades – vermelha, azul,
preta, branca, amarela e verde);
01 Bloco de desenho gramatura 120mg.
O material para as aulas de artes será utilizado no
decorrer do ano letivo. Caso seja necessário, outros
materiais serão solicitados.
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_________________________ ENSINO MÉDIO – 1º ANO _________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Apostilas
y

EM - COLEÇÃO 1º Ano -1 º Semestre - CPB

y

EM - COLEÇÃO 1º Ano -2 º Semestre - CPB

y

EM - COLEÇÃO 1º Ano - Anual - CPB

y

Faça Física - 1º Ano - CPB

Bíblia Jovem – Educação Adventista – CPB
AGENDA ESCOLAR
Agenda Jovem – CPB.

y

LIVROS PARADIDÁTICOS

04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
01 Caderno universitário (10 matérias) ou fichário;
01 Pacote de Sulfite (500) -Tamanho A4 – entregar
diretamente no colégio.

MATERIAIS PARA AS AULAS DE ARTE
01 Caixa de lápis de Cor (24 cores);

y

1º Bimestre: Mais que vencedor (Reis, Meira Oliveira
- Kits Editora)

01 Caixa de Canetinha;

y

2º Bimestre: Novo Ritmo (Ivo Myer - Editora CPB)
NOVO

01 Borracha macia com capinha;

y

3º Bimestre: Poemas Escolhidos / Gregório de Matos
–Companhia das Letras;

01 Pincel redondo;

y

4º Bimestre: Por um fio (Alla Czarkasij / Natalie
Czerkasij Lewellen - Editora CPB) NOVO

OBSERVAÇÕES PARADIDÁTICOS
Lista completa da Fuvest – conforme solicitado pelo
colégio.

y

Dicionários

01 Caixa de giz de cera;
01 Pincel chato nº 4;
01 Pincel para contorno nº 0;
01 Cola líquida;
01 Tesoura;
01 Caderno de desenho;
01 Pasta catálogo;
Lápis de desenho HB 2B 4B e 6B;

y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed.Positivo

01 Cola bastão;

y

Dicionário - Português / Inglês – Longman - Pearson

01 Régua;

MATERIAL ESCOLAR
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Transferidor;
03 Lápis pretos;

01 Jogo de tinta guache (6 unidades – vermelha, azul,
preta, branca, amarela e verde);
01 Bloco de desenho gramatura 120mg.
O material para as aulas de artes será utilizado no
decorrer do ano letivo. Caso seja necessário, outros
materiais serão solicitados.

_________________________ ENSINO MÉDIO – 2º ANO_________________________
LIVROS DIDÁTICOS

y

Apostilas

LIVROS PARADIDÁTICOS

y

EM - COLEÇÃO 2º Ano -1 º Semestre - CPB

y

EM - COLEÇÃO 2º Ano -2 º Semestre - CPB

y

EM - COLEÇÃO 2º Ano - Anual - CPB

y

Faça Física - 2º Ano - CPB

Bíblia Jovem – Educação Adventista – CPB
Redação Nota 1.000 Vol.1 - Kit´s Editora
AGENDA ESCOLAR
28

Agenda Jovem – CPB.

y

1º Bimestre: Conectado - Steve Case - CPB NOVO

y

2º Bimestre: Memórias Póstumas de Brás Cubas /
Machado de Assis

y

3º Bimestre: Quincas Borba (Machado de Assis)
Editora NOVO

y

4º Bimestre: Universo Paralelo (Daniela Tiemi Kanno
/ Luiz Fernando Sella - Editora CPB)

Dicionários
y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed.Positivo
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y

Dicionário - Português / Inglês - Longman - Pearson

OBSERVAÇÕES PARADIDÁTICOS
y

Lista completa da Fuvest – conforme solicitado pelo
colégio.

MATERIAL ESCOLAR
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Transferidor;

04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
01 Caderno universitário (10 matérias) ou fichário;
01 Pacote de Sulfite (500) -Tamanho A4 – entregar
diretamente no colégio.

03 Lápis pretos;

_________________________ ENSINO MÉDIO – 3º ANO _________________________
LIVROS DIDÁTICOS
Apostilas
y

EM - COLEÇÃO 3 Ano -1 º Semestre Nova Edição CPB

y

EM - COLEÇÃO 3º Ano -2 º Semestre - CPB

y

EM - COLEÇÃO 3º Ano - Anual - CPB

y

Faça Física - 3º Ano - CPB

Bíblia Jovem – Educação Adventista – CPB
Redação Nota 1.000 Vol. 2 - Kit´s Editora
AGENDA ESCOLAR
y

Agenda Jovem – CPB.

LIVROS PARADIDÁTICOS
y 1º Bimestre: Ainda que caiam os céus (Maylan
Schurch / Mikhail P. Kulakov - Editora CPB)
NOVO
y 2º Bimestre: A Relíquia (Eça de Queirós) Editora NOVO
y 3º Bimestre: Mayombe (Pepetela - Editora Leya)

Dicionários
y

Dicionário Português (Nova Ortografia) - Ed.Positivo

y

Dicionário - Português / Inglês - Longman - Pearson

MATERIAL ESCOLAR
01 Régua 30 cm;
01 Compasso;
01 Transferidor;
03 Lápis pretos;
04 Canetas esferográficas (azul e preta);
01 Corretivo (fita de preferência);
01 Apontador com depósito;
02 Borrachas;
01 Tesoura sem ponta;
02 Colas bastão;
01 Caderno universitário (10 matérias) ou fichário;
01 Pacote de Sulfite (500) -Tamanho A4 – entregar
diretamente no colégio.

y 4º Bimestre: Liberdade a qualquer preço (Ann
Vitorovich - Editora CPB)
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UNIDADES ESCOLARES
COLÉGIO ADVENTISTA DE ALPHAVILLE
Rua Andrômeda, 491 – Alphaville Empresarial
Barueri-SP
(11) 2626-0030
www.alphaville.ea.org.br
E-mail: alphaville@ucb.org.br

ESCOLA ADVENTISTA DE IBIÚNA
Rua Assunção, 100 | Jardim Nova Ibiúna
Ibiúna – SP | CEP 18150-000
(15) 3241-1334
www.ibiuna.ea.org.br
E-mail: ibiuna@ucb.org.br

ESCOLA ADVENTISTA DE AMERICANÓPOLIS
Rua Austrália, 183 | Americanópolis
São Paulo – SP | CEP 04323-230
(11) 2348-3800
www.americanopolis.ea.org.br
E-mail: americanopolis@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE INTERLAGOS
Rua Antônio Le Vocci, 363 | Cidade Dutra
São Paulo – SP | CEP 04809-220
(11) 2348-2545
www.interlagos.ea.org.br
E-mail: interlagos@ucb.org.br

ESCOLA ADVENTISTA DE ARAÇARIGUAMA
Rua Goiás, 85 | Jardim Brasil
Araçariguama – SP | CEP 18147-000
(11) 4136-4747
www.aracariguama.ea.org.br
E-mail: aracariguama@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DA LAPA
Rua Francisco Mainardi, 166 | Lapa
São Paulo – SP | CEP 05075-070
(11) 3017-5700
www.lapa.ea.org.br
E-mail: lapa@ucb.org.br

ESCOLA ADVENTISTA DO BROOKLIN
Rua Princesa Isabel, 534 | Brooklin
São Paulo – SP | CEP 04601-001
(11) 2348-6800
www.brooklin.ea.org.br
E-mail: brooklin@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DA LIBERDADE
Rua Taguá, 64 | Liberdade
São Paulo – SP | CEP 01508-010
(11) 3053-6800
www.liberdade.ea.org.br
E-mail: liberdade@ucb.org.br

ESCOLA ADVENTISTA DE CAMPO GRANDE
Rua Toninhas, 318 | Campo Grande
São Paulo – SP | CEP 04691-040
(11) 2344-0900
www.campogrande.ea.org.br
E-mail: campogrande@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DA PEDREIRA
Rua Inocêncio de Camargo, 71 | Pedreira
São Paulo – SP | CEP 04459-010
(11) 2348-5436
www.pedreira.ea.org.br
E-mail: pedreira@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE CIDADE ADEMAR
R. Prof. Luiz Pereira Barreto Neto, 404 | Cid. Ademar
São Paulo – SP | CEP 04406-020
(11) 2348-1484
www.cidadeademar.ea.org.br
E-mail: cidadeademar@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE SANTO AMARO
R. Profº Delgado Carvalho, 118 | Santo Amaro
São Paulo – SP | CEP 04741-020
(11) 2763-9650
www.santoamaro.ea.org.br
E-mail: santoamaro@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE COTIA
Rua Rui Barbosa, 63 | Lajeado
Cotia – SP | CEP 06702-415
(11) 4573-3000
www.cotia.ea.org.br
E-mail: cotia@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE SÃO ROQUE
Rua Dr. Danton C. Cabral, 125 | Jardim das
Flores São Roque – SP | CEP 18134-120
(11) 4784-9988
www.saoroque.ea.org.br
E-mail: saoroque@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE GRANJA VIANA
Rua Salma, 25/77 | Parque São George
Cotia – SP | CEP 06708-090
(11) 4615-6570
www.granjaviana.ea.org.br
E-mail: granjaviana@ucb.org.br

COLÉGIO ADVENTISTA DE VILA YARA
Rua Arthur Eloy, 292 | Vila Yara
Osasco – SP | CEP 06026-170
(11) 2284-3800
www.vilayara.ea.org.br
E-mail: vilayara@ucb.org.br
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