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  Desde que a Rede Educacional Adventista iniciou suas atividades, nosso objetivo sempre foi

oferecer o que existe de melhor em educação e serviços. Em um mundo cada vez mais

competitivo, atender as expectativas de nossa Rede Educacional é desafiador.

  Assim, chegamos em 2021 consolidando uma educação com mais de 120 anos de história no
Brasil. Entre os diferenciais da Rede, podemos mencionar o Portal Educacional Adventista, que
oportuniza acesso a todos os alunos das unidades escolares, atendendo professores e pais
prestando vários serviços. Serão inúmeras ações desenvolvidas nas áreas acadêmica, social,
espiritual e comunitária.

  Cada vez mais o papel do professor é fundamental na vida estudantil e na futura carreira de
nossos alunos.  Hoje vemos médicos, dentistas, geógrafos, engenheiros, advogados, historia-
dores e pessoas de tantas outras áreas envolvidas com a educação, mas 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 para as crianças e jovens
visualizarem um mundo muito mais amplo de oportunidades.

  Para que isso ocorra, nossos professores são comprometidos em estimular nossos alunos a
construírem seu conhecimento. Mas o conhecimento não é o único fator responsável por
formar cidadãos de bem e com uma sólida carreira. É preciso também desenvolver compe-
tências e habilidades individuais, autoconfiança, valores morais, respeito e amor a Deus.

  A escolha da escola é um exemplo muito forte da necessidade de autoconfiança. Muito mais
do que a travessia para a Universidade, ela é também a porta de entrada para o mundo das
responsabilidades. Isso não se limita a tirar boas notas, mas, acima de tudo, construir um cará-
ter sólido, que os prepare para a cidadania terrestre e celeste. O professor é o sustentáculo
deste processo.

  Alicerçado em valores éticos, morais e espirituais, temos certeza de que
todos os nossos professores e alunos terão um ano letivo cheio de vitórias.
Este é o nosso compromisso... Muito Além do Ensino!
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7.000
MAIS DE

alunos

CAMPINAS
NA REGIAO DE

~

atuamos no preparo e desenvolvimento

de mais de 67.783 alunos nos diversos

níveis e modalidades de ensino.

Todas as 87 unidades no Estado

seguem a mesma proposta

pedagógica e um único

regimento, possibilitando

aos alunos tranquilidade na

transferência entre as diversas unidades

da rede, assegurando assim a continuidade

do seu processo de desenvolvimento. 

No Estado de São Paulo

alunos no mundo
1.934.256

No Brasil
desde  1896, com mais

de 120 anos de tradição,

a Rede de Educação

Adventista possui escolas

em todos os estados, com 512

unidades e mais de 226.000 alunos.

Além dessas unidades, a organização

mantém 15 colégios em regime de

internato com Educação Básica e

Superior e um Centro Universitário

em São Paulo.

A Organização Adventista
está presente em 165 países,

atuando nas áreas: Educacional,

Religiosa, Assistência Social e

Saúde. Conta com milhares de

instituições e pessoas envolvidas

com o objetivo de promover

melhoria nas condições de vida e

cidadania humana, através do

desenvolvimento das potenciali-

dades do indivíduo nos aspectos

físico, mental, social e espiritual.

SISTEMA EDUCACIONAL

ADVENTISTA

1875
Primeiro Colégio

Adventista fundado
em Battle Creek,
Michigan - EUA. 1896

Chega no Brasil a
Educação Adventista.
Fundado em Curitiba
o primeiro Colégio
Adventista no Brasil,
hoje conhecido como
Colégio Adventista do
Bom Retiro.1915

É criado na cidade
de São Paulo o

primeiro Colégio
Adventista do estado,
hoje conhecido como
UNASP - Campus São

Paulo. 
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MANUAL DA
FAMÍLIA 2021

  O Manual da Família é uma ferramenta útil a todos

os envolvidos no processo de aprendizagem. Para

2021, tem como objetivo tornar mais transparente e

esclarecedor o funcionamento da unidade escolar.

Assim, muitos problemas serão evitados, diminuindo a

produção de comunicados e sanando dúvidas. Como

instituição educacional, a integração lar-escola é muito

valorizada, por isso este manual contém informações

gerais de 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. 

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

   As unidades escolares dispõem dos seguintes serviços:

DIREÇÃO

  Responde pela administração da unidade escolar,

seu planejamento, coordenação, execução e avaliação

das atividades administrativas e pedagógicas.

SECRETARIA

  É responsável por toda a escrituração, arquivos e

fichários referentes à vida escolar do aluno e da unida-

de. A cada bimestre divulga os resultados e aproveita-

mento através do boletim.

TESOURARIA

  É responsável pelo planejamento, coordenação,

execução e controle das atividades financeiras da uni-

dade 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 o processo educacional.

SERVIÇO DE ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL

  Promove a adaptação do aluno e familiares ao projeto

educacional da unidade, zelando pelo processo de

aprendizagem, de orientação vocacional, profissional e

de desempenho acadêmico do corpo discente.

PROTOCOLO DE SEGURANÇA

- Aferição de temperatura com termômetro

  infravermelho, antes de entrar nas dependências

  da unidade escolar: funcionários, alunos, visitantes

  e prestadores de serviço;

- Uso obrigatório de máscaras nas dependências

  da unidade, para alunos, funcionários e visitantes;

- Totem Display Dispenser para  álcool em gel,

  disposto em vários locais;

- Orientação para higienização das mãos em

  períodos regulares;

- Higiene constante em prédios, salas, superfícies,

  grades, mesa, carteiras, maçanetas, puxadores e

  etc, antes, durante e início de cada turno letivo;

- Higienização de banheiros e lavatórios a cada três

horas;

- Ambientes ventilados com janelas e portas abertas;

- Obrigatoriedade do uso individual de garrafas de

  água individualmente;

- Reestruturação de entradas, saídas e intervalos

  evitando aglomerações;

- Se necessário, distanciamento social de 1,5m.

  O Colégio Adventista reconhece a urgência e neces-

sidade de protocolos de segurança para este tempo.

Pensando nisso tomaremos as seguintes medidas:

SERVIÇO DE CAPELANIA

  Sua atribuição, dentre outras, é zelar pelos princípios

estabelecidos pela Bíblia e promovê-los, incentivando

os alunos a manterem um relacionamento pessoal

com Deus, sendo um auxílio na unidade escolar, na

família e às demais pessoas de sua comunidade.

  Atende o aspecto espiritual da vida do aluno e fami-

liares. 

  Uma vez por semana, é realizada uma aula de Cultura

Geral e/ou Espiritual. Essas aulas são palestras ou

apresentações para o grupo de alunos, são divididas

de acordo com a faixa etária.
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4 - MUDANÇA DE TURMA/PERÍODO

  Eventuais pedidos de mudança de período deverão

ser protocolados na Secretaria que submeterá à análi-

se da Orientação Educacional para considerar as con-

dições e a existência de vaga.

  Os alunos que não renovarem matrícula dentro do

prazo fixado pela unidade escolar ficam sujeitos à ma-

trícula no período/turma em que houver vaga.

5 - TRANSFERÊNCIAS

  As transferências para outro estabelecimento de ensi-

no são concedidas mediante solicitação do responsá-

vel pelo aluno, preferencialmente, ao final de cada Eta-

pa de Avaliação. Após esse processo, não caberá o di-

reito de realização de qualquer ato escolar, conforme

contrato de prestação de serviços.

  A transferência só poderá ser solicitada pelo respon-

sável legal na secretaria até o último dia útil do mês,

evitando-se o pagamento da parcela do mês subse-

quente.

2- MATRÍCULA DE NOVOS ALUNOS

  A partir do mês de setembro, tem início o preenchimen-

to da Ficha de Cadastro para alunos novos interessados

em matrícula, quando ocorre a Avaliação Diagnóstica.

  Após a devolutiva aos pais dada pela Orientação

Educacional, a matrícula poderá ser efetivada com os

seguintes documentos:

– Ficha informativa do aluno preenchida;

– 1 foto 3x4 recente;

Atenção: a matrícula somente será efetivada quando to-

dos documentos exigidos forem apresentados.

  Se o aluno tem irmãos ou parentes interessados em es-

tudar em nossas unidades escolares, 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 ocorre-

rão no decorrer do ano letivo. Essas informações tam-

bém são disponibilizadas no site da unidade escolar.

ORIENTAÇÕES SECRETARIA | TESOURARIA

  O Setor de Capelania atende ao aluno e à sua família,

oferecendo: 

– Visita domiciliar;

– Aconselhamento pastoral;

– Estudo Biblíco;

– Cerimônias fúnebres;

– Conforto espiritual.

SETOR DISCIPLINAR

  Assessora o diretor em suas atribuições, objetivando

manter na unidade um bom ambiente educacional.

  Controla a disciplina do corpo discente e zela pela

boa ordem nas dependências e arredores da unidade

escolar.

  A partir do mês de setembro inicia-se o processo de

rematrícula. Para a efetivação da matrícula é necessá-

rio entregar na secretaria todos os documentos a se-

guir, preenchidos e assinados (ou realizar o processo

de forma on-line):

- Ficha Cadastral do aluno pré-preenchida e

  que pode ser atualizada (se tiver divergência

  nos dados, as alterações podem ser feitas na

  própria ficha);

1- REMATRÍCULA

- Xerox do RG do aluno (se ainda não foi

  entregue uma cópia na secretaria);

- 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, 3 e 4;

- Comprovante de pagamento da reserva

  de vaga;

- Termo de Ciência do Regimento Interno

   (preenchido e assinado);

– Declaração de escolaridade;

– Declaração de transferência (dada pela escola de

origem após o encerramento do ano letivo de 2020);

– Certidão de Nascimento (cópia);

– RG e CPF do aluno (cópia);

– Termo de Ciência do Regime Interno

(preenchido e assinado);

– RG e CPF dos pais e/ou responsáveis (cópia);

– Comprovante de residência com CEP (cópia);

– Histórico Escolar original (entregue até

30 dias após o início do ano letivo);

– Contrato de Prestação de Serviços Educacionais

assinado (2 vias);

– Pagamento da Reserva de Vaga e da Taxa de

Material de Apoio;

– Autorização de Saída (preenchida e assinada);

– Declaração de quitação do ano anterior para

alunos egressos de escolas particulares.
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7 - MENSALIDADES

  Atenção: o boleto será enviado pelo aluno. Se você,

pai e/ou responsável, não receber seu boleto até o dia

5 de cada mês, verifique no material do seu filho ou

dirija-se à tesouraria para obter uma 2ª via. Se

necessário solicite via e-mail ao departamento finan-

ceiro de sua unidade escolar, pois após o vencimento,

não é possível tirar juros e multa. Os pagamentos

efetuados após o vencimento sofrerão acréscimo de

acordo com a legislação em vigor e deverão ser feitos

em qualquer agência bancária até o vencimento.

  Sugerimos aos pais que guardem os recibos quita-

dos, pois são documentos que comprovam o

pagamento do mesmo.

  Lembrete: no Contrato, a data de vencimento é todo

dia 1º de cada mês. A data limite para o pagamento

será até o dia 10, sem juros e multas. 

  Solicitamos aos pais a gentileza de efetuarem os pa-

gamentos das mensalidades até o dia determinado

no boleto. Evitem cobranças pagando pontualmente

seus boletos. 

  Obs.: Após 30 dias de atraso, o nome do responsável

financeiro será encaminhado para o SPC e após 60

dias será enviado para o Departamento Jurídico da

Mantenedora.

ORIENTAÇÕES SETOR
PEDAGÓGICO EDUCACIONAL

1 - E-CLASS E GOOGLE FOR EDUCATION

 Os Colégios Adventistas da Associação Paulista

Central acreditam no processo de transformação di-

gital. Temos refletido sobre o papel da escola na

sociedade, compreendemos as mudanças sofridas na

educação e o impacto da tecnologia dentro e fora de

sala de aula. Por isso, investimos na inovação e

desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, tra-

balhamos com o E-class e Google for Education.

Implantamos as Classrooms tornando viva a educação

digital para nossos alunos. Através dessa ferramenta

alunos e professores colhem os benefícios da junção

entre educação e tecnologia.

5 - AGENDA ESCOLAR E ACOMPANHAMENTO DIÁRIO

  Visando melhorar a comunicação entre a unidade es-

colar, pais e/ou responsáveis, com objetivo de ensinar

a organização e disciplina recomendamos o uso da

agenda. Este importante instrumento para organiza-

ção do aluno deve ser utilizado para anotações, obser-

vações, registros de tarefas, trabalhos, provas e notas.

  É de suma importância o acompanhamento diário de

seu filho através de:

  Será recomendada a transferência pela direção quan-

do esgotadas todas as tentativas socioeducativas.

6 - LIVROS E UNIFORMES

  Os livros didáticos e paradidáticos são de uso

obrigatório. Contamos com a colaboração dos pais

no sentido de adquirirem o referido material o mais

breve possível, para que seu filho não tenha problemas

de acompanhamento nas aulas.

  O atendimento para aquisição de livros ocorre duran-

te todo o ano, de acordo com horário estabelecido

pela unidade escolar.

  Efetue seus pagamentos com mais segurança utili-

zando cartões de crédito ou débito (parcelamento em

até 6 vezes). Obs.: Não aceitamos cheques.

  Os materiais escolares são de uso individual e devem

ser devidamente identificados com o nome do aluno,

sendo sua responsabilidade zelar por eles. Os mate-

riais dos alunos das séries iniciais do Ensino Funda-

mental e Educação Infantil devem ser encapados e

etiquetados conforme orientação da unidade escolar.

  De acordo com a lei 9.610/98, é crime reproduzir

total ou parcialmente um livro. A ABDR – Associação

Brasileira de Direitos Reprográficos – fiscaliza tal prá-

tica e desde que foi sancionada a Lei 10.695/03, é

passível de pena de reclusão de até quatro anos

quem reproduz livros sem autorização dos autores. 

Portanto, a unidade escolar zelará pelo cumprimento

da legislação em suas dependências, não permitindo

o uso de livros xerocopiados.

2 - REUNIÃO DE PAIS E MESTRES

  Este encontro é preparado para tirar dúvidas, obter

novas informações e ter contato com os professores. 

  Fique atento às datas das Reuniões informadas no ca-

lendário ou comunicados da unidade escolar.

3 - TAREFA DE CASA

  A lição de casa é necessária para desenvolver a auto-

nomia, responsabilidade, perseverança e autocon-

fiança do aluno. Exceto em casos especiais, como

pesquisas ou atividades específicas que terão

prazo determinado pela professora para serem

entregues, a tarefa deverá ser feita sempre

para o dia/aula seguinte. 

4 - TRABALHOS EM GRUPO

  Os trabalhos em grupo serão preferencialmente rea-

lizados na própria unidade escolar, sem que haja qual-

quer incentivo para reuniões nas casas de alunos ou

professores.  
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  Os alunos do 2º ano do Fundamental I terão, uma vez

ao ano, um simulado com a função diagnóstica.

8 - CONVOCAÇÃO PARA AULAS DE REFORÇO

  A unidade escolar oferecerá aulas de reforço nas princi-

pais disciplinas do currículo para os alunos que apresen-

tarem alguma dificuldade. Não há custo adicional e o

  Durante o ano, os alunos de 5º ano do Fundamental I,

6º ao 9º ano do Fundamental II e Ensino Médio serão

submetidos a simulados, com a finalidade de prepará-los

para as situações de avaliações externas ou mesmo de

diagnosticar o nível acadêmico da unidade escolar. O

resultado dos simulados será computado como bônus

na média do bimestre subsequente à sua aplicação.

7 - SIMULADO

– Comunicados por parte da unidade escolar;

– Observação da agenda escolar e calendário

escolar;

– Data das tarefas, trabalhos e pesquisas;

– Acesso ao site da unidade escolar;

– Cronograma de avaliações;

– Cadastro atualizado do aluno;

– Ocorrências;

– Acompanhamento das Classrooms.

  Os eventos, programações ou outras atividades fora

do horário, serão comunicados por escrito com an-

tecedência pela unidade escolar.

  A agenda escolar será o veículo de comunicação en-

tre a unidade e a família. Deverá ser verificada dia-

riamente.

6 - AVALIAÇÕES E INSTRUMENTOS AVALIATIVOS

  Os trabalhos fazem parte dos instrumentos avalia-

tivos, portanto os alunos devem ficar atentos às

datas indicadas pelos docentes. 

  O aluno pode faltar até o limite de 25% da carga ho-

rária das disciplinas ou dias letivos. Se ultrapassar es-

te índice, será reprovado, independente das médias

alcançadas. Caso falte em dia de avaliação, APENAS

em caso de doença, com apresentação de atestado

médico, o aluno será submetido a uma nova avalia-

ção, mediante requerimento encaminhado à Secre-

taria, até cinco dias após seu retorno e a data da ava-

liação será agendada pela Orientação Educacional.

   Deve-se seguir as orientações sobre avaliação, de

acordo com o nível de ensino e o calendário escolar,

disponibilizadas na primeira Reunião de Pais e

Mestres e no site da escola. Os critérios de avaliação e

a periodicidade estão previstos no Plano de Ensino do

professor e são acompanhados, criteriosamente, pela

Coordenação Pedagógica. O Regimento Escolar

preconiza a avaliação diagnóstica, contínua e cumula-

tiva. Nosso objetivo é que o aluno seja capaz de

gerenciar sua agenda de avaliações e desenvolva

hábitos de estudos contínuos.

  Em outras situações que o aluno perca alguma ava-

liação, terá a oportunidade de fazer uma nova avalia-

ção no período de Reavaliação do Bimestre, desde

que cumpra todas as demais atividades acadêmicas

a ele pertinentes. Casos especiais devem ser analisa-

dos pela Administração da unidade escolar seguindo

o Regimento e Código Disciplinar.
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12- CASOS DE ENFERMIDADE E MEDICAÇÃO

  Em caso de enfermidades ou febres, os pais serão

comunicados e deverão providenciar a retirada do

aluno para os devidos cuidados.

  A unidade escolar não medica em nenhuma situa-

ção. O aluno que já estiver com sintomas de enfer-

midade não deverá ir às aulas.

  Nossa cantina conta com alimentos saudáveis e

nutritivos, como: sucos, lanches naturais, salgados

assados, frutas, entre outros.

13 - CANTINA

  Os pais têm a opção de comprar lanche na cantina 

ou enviar, diariamente, um lanche para o horário

do recreio. Solicitamos que os pais evitem o envio

de salgadinhos, refrigerantes, e guloseimas, pois

desejamos promover uma alimentação saudável

para a criança.

  Chicletes não são permitidos, enquanto balas, piru-

litos, refrigerantes e doces de maneira geral devem

ser evitados.

14 - COMEMORAÇÃO DE ANIVERSÁRIO

(Educação Infantil ao 5ºano)

  Será de acordo com orientações específicas de ca-

da unidade escolar, via comunicado.  Convites para

festas de aniversário realizadas fora da unidade,

somente deverão ser enviados quando o convite se

estender a todos os alunos da classe, para evitar

constrangimento.

15 - ATUALIZAÇÃO DE RELATÓRIOS: INCLUSÃO

  Caso o aluno apresente a necessidade de acompa-

nhamento 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 trimestralmente

ou sempre que solicitados.

16 - PASSEIOS PEDAGÓGICOS E RECREATIVOS

  Acontecem ao longo do ano e serão comunicados com

antecedência para o envio da autorização dos responsá-

veis e para os acertos necessários junto à tesouraria. As

datas para inscrição deverão ser observadas para que

haja a devida organização.

17 - OBJETOS PESSOAIS

   Colocar o nome e a turma em todo o material esco-

lar, inclusive no uniforme.

– Doenças infectocontagiosas: a unidade escolar

solicita que os pais comuniquem, prontamente, a

secretaria da unidade quanto da ocorrência de

doenças infectocontagiosas. É essencial que seja

enviado atestado emitido pelo médico que assiste

o aluno, tanto do afastamento, quanto de aptidão

para retorno às aulas;

– Os atestados médicos não abonam, apenas

justificam as faltas, dando ao aluno o direito de, por

exemplo, realizar novas provas perdidas em função

da falta.

– Os atestados médicos deverão ser entregues para

o SOE. 

9 - EDUCAÇÃO FÍSICA

  A Educação Física, integrada à proposta pedagógica,

é componente curricular obrigatório da Educação

Básica.

  O aluno dispensado da prática da atividade por mo-

tivos 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 - ARTE

  O material para as aulas de arte solicitado na relação

de materiais de papelaria será utilizado no decorrer

do ano letivo e solicitado para as aulas conforme a

necessidade.

  Outros materiais poderão ser solicitados para traba-

lhos e atividades que serão realizados em sala de

aula.

11 - ATESTADO MÉDICO

– De aptidão para Educação Física: tem validade de

um ano letivo;

– De inaptidão semestral ou anual: atestado médi-

co que implique no afastamento das atividades de

Educação Física por um semestre ou pelo ano

todo deverá ser entregue na secretaria no prazo

máximo de 5 dias a partir de sua emissão;

– De inaptidão temporária: atestado de 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 de sua emissão;

– Afastamento por doenças contagiosas: assim que

a eventual moléstia seja detectada, cabe aos pais

comunicar a unidade, imediatamente, apresentan-

do o atestado médico (Dec. Lei 1044/69);

aluno será convocado mediante comunicado escrito.
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7 - HIGH SCHOOL - ENSINO MÉDIO AMERICANO

PROGRAMAS

1 - INTERCÂMBIO

  É oferecido para os alunos a partir do 6º ano, um

programa de Intercâmbio Linguístico e Cultural com 15

dias de duração nos EUA ou Inglaterra.

  Ao participar desse Intercâmbio, o aluno adquire:

– Conhecimento intelectual e pessoal;

– Vivência com a língua inglesa;

– Conhecimento da ciência, cultura e arquitetura

    da cidade/país.

19 - REGIMENTO ESCOLAR

  O Regimento Escolar deverá ser observado no de-

correr 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.

  Um exemplar do Regimento Escolar está disponível

no site da unidade escolar.

18 - CONTATO COM O PROFESSOR

  Entrar em contato o Setor Educacional, para que o

mesmo analise a possibilidade do agendamento com

o professor.

5 - FORMATURAS

  Estes eventos são promovidos pela direção, ocorren-

do de acordo com os padrões e regimento interno da

Instituição.

  A Instituição não organiza, não autoriza, nem reconhece

festas, viagens e comemorações de qua  naturezaisquer

fora da unidade escolar. Jantares, bailes e outros eventos

organizados pelos alunos por ocasião da formatura, tam-

bém não são reconhecidos e autorizados pela Instituição.

6 - PROGRAMA BILÍNGUE

  Algumas unidades da rede oferecem um Programa

Bilíngue de excelente qualidade, preparando os alunos

para as exigências contemporâneas de fluência em

uma segunda língua. O programa pode ser intra ou

extra turno, de acordo com as condições e infraestru-

tura da unidade.

2 - CURSINHO ADVENTISTA

  A Rede Educacional da Associação Paulista Central,

promoverá aos alunos do 3º EM, aulas extras no

contra turno em formato de Cursinho. Nestas aulas o

discente contará com  revisão junto aos melhores

professores da Rede, serão encontros  dinâmicos e

expressivos. Além das aulas extras, proporcionare-

mos simulados, testes, informações vitais para a fase

pré-vestibular, calendários dos vestibulares das

principais universidades, dicas específicas para as

provas do ENEM e etc.

3 - FORMAÇÃO CONTINUADA DE DOCENTES

  Em continuidade à Transformação Digital oferecemos

periodicamente, a nossos docentes, oficinas de treina-

mento e capacitação, com a parceira do Google,

Nuvem Mestra. A NM é responsável por gerenciar o

processo de implantação, transformação e continuida-

de da prática pedagógica ligada à tecnologia da infor-

mação. Desta forma, o grupo de professores dos

Colégios Adventistas da Associação Paulista Central

mantém-se atualizado com o que há de mais moderno

e atual dentro do campo pedagógico.

4 - PROGRAMA SOCIOEMOCIONAL I LIKE YOU

  Com o objetivo de desenvolver habilidades socioemo-

cionais nos educandos e demais envolvidos, propor-

cionamos aprendizagens e vivências significativas nos

seguintes aspectos:

– autoconhecimento: compreensão das emoções.

– autogestão: capacidade de gerir as próprias

   emoções.

– consciência social: virtualmente e fisicamente: 

   entendimento do significado de viver em uma

   nova sociedade. 

– habilidades relacionais: estabelecimento de

   relacionamentos saudáveis, online e presencial

   sem perder o foco de relacionar-se em família.

– tomada de decisão responsável: competência

   para fazer escolhas construtivas.

    A Griggs International Academy traz aos alunos da

Rede Adventista de Ensino a oportunidade de cursar o

High School Americano. O Programa complementa os

estudos dos alunos do Ensino Médio para que possam

obter, além do diploma nacional, um diploma de High

School, sem a necessidade de estudar fora. Os alunos

estudam matérias do currículo norte-americano e

aprimoram o conhecimento da língua inglesa.

  A Griggs International Academy, foi fundada em

1909, com o objetivo de promover a educação inter-

nacional. Pertence a Andrews University, com quem

desenvolveu um programa de ensino à distância para

centros educacionais que visam preparar seus alunos

para ingressarem em universidades de excelência. O

sistema Griggs International está presente em todo
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ORIENTAÇÕES SETOR DISCIPLINAR

  Para se alcançar êxito e melhor aproveitamento nos

estudos, espera-se que haja participação e empenho

no processo educacional, tanto do aluno, como dos

pais e/ou responsáveis.  Por isso, no ato da matrícula

é entregue o Projeto Pedagógico juntamente com o

Código Disciplinar que trata de direitos e deveres, a-

lém das sanções disciplinares. Converse em casa com

o aluno sobre normas descritas neste documento.

1 - SERVIÇOS DE OCORRÊNCIAS

  Este serviço permite ao responsável um acompanha-

mento das possíveis ocorrências disciplinares envol-

vendo o aluno. Quando necessário, é enviado um do-

cumento que deve ser assinado e devolvido à unidade

escolar.

2 - SANÇÕES

– Aconselhamento e advertência verbal, pelo

   professor, em classe;

Obs.: As situações não previstas neste regulamento

interno serão definidas pela Direção da unidade

escolar em consonância com os princípios que

norteiam a Instituição, com base no Contrato de

Prestação de Serviços e Regimento Escolar, nas leis vi-

gentes 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/ou responsáveis, expressos no ato da

assinatura do Contrato de Prestação de Serviços

Educacionais. A unidade escolar poderá variar,

ligeiramente, a sequência das sansões, dependendo

das circunstâncias, agravamento e atenuantes de

cada ocorrência.

   Administração ou Setor Disciplinar;

– Reunião com os pais, solicitada pelo Setor

   Disciplinar;

– Suspensão da aula, determinada pelo Setor Dis-

   ciplinar ou Administração em função da gravi-

   dade e reincidência, por determinado período;

– Termo de Compromisso, assinado pelos pais

   do aluno, determinando uma radical mudança

   de conduta escolar;

– Sanção disciplinar, decidida no Conselho

   Disciplinar, para os casos necessários.

território americano e em outros 10 países. Atualmen-

te fazem parte do sistema Griggs International mais

de 8.000 alunos e mais de 400 unidades escolares.

– Advertência escrita, encaminhada aos pais pela

12 Manual da Família 2021 

HIGH
SCHOOL

DIPLOMA BRASILEIRO E 

AMERICANO SEM SAIR DO BRASIL



– O não uso do uniforme completo gera uma

   ocorrência;

6 - APARELHOS ELETRÔNICOS

  O uso é proibido em sala de aula conforme Decreto

Estadual 52.625 de 15 de janeiro de 2008. A unidade

escolar não se responsabiliza por objetos como:

aparelho celular, games, relógios, smartphones,

tablets e outros. Caso sejam encontrados, serão

guardados para serem entregues posteriormente

aos pais e/ou responsáveis.

7 - JOIAS E ADORNOS

  Conforme Regimento Escolar, não é permitido o uso

de brincos, piercings, colares, pulseiras, alargadores

e outros, implicando em ocorrência e/ou advertência.

8- UNHAS

  Não é permitido o uso de esmaltes de cores fortes/

extravagantes. Nesse caso, a aluna será orientada a ti-

rar o esmalte.

9 - CABELOS

  Conforme regimento escolar, o cabelo masculino deve

ser curto, modesto, sem pinturas e penteados extrava-

gantes. Da mesma forma, o cabelo feminino deve ser

sem pinturas, cortes e penteados extravagantes.

10 - BONÉS

  Não é permitido o uso de boné na sala de aula, audi-

tório da unidade escolar e nas aulas de educação física.

11 - ENTRADA NA UNIDADE ESCOLAR

  Visando a segurança, organização e atendimento dos

alunos na entrada e saída, os pais devem deixar e buscar

seus filhos no portão da unidade escolar. Pedimos aos

responsáveis que  atendam esta orientação para garantir

a segurança dos alunos.

– Para alunos da Educação Infantil,

   recomendamos mandar uma troca de roupa

   para emergência. A Instituição não possui

   reserva para estes casos.

– Em casos que exijam o uso de chinelos ou

   sandálias (pés machucados) o aluno deve

   apresentar recomendação escrita do médico

   responsável;

– 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.

3 - PONTUALIDADE

  A pontualidade tem como objetivo formar no aluno o

senso de responsabilidade.

– Casos especiais de atrasos serão resolvidos pela

   direção desde que haja justificativa pessoal dos

   pais e/ou responsáveis ou por escrito na agenda;

  O limite permitido de atrasos por mês será de apenas

três. Caso ultrapasse o limite, o aluno receberá uma

advertência por escrito. Se persistirem os atrasos, os

pais e/ou responsáveis serão chamados e orientados,

sendo emitido um Termo de Ciência a ser assinado.

  Os 10 minutos de tolerância, após as entradas da ma-

nhã e da tarde não dão direito a atrasos contínuos.

4 - SAÍDA DA ESCOLA

  O aluno só poderá sair da unidade escolar após o

término da última aula ou mediante a solicitação

dos pais e/ou responsáveis à Direção. Pedimos que

a solicitação seja por escrito ou pessoalmente.

Nunca por telefone.

Obs.: O aluno que falsificar assinatura dos pais será

disciplinado. Se o aluno burlar as regras e sair sem

autorização, será passível de disciplina.

5 - UNIFORME

  O uniforme é uma forma de identificação, de prote-

ção e distinção para todos os alunos. Portanto, seu

uso é obrigatório desde o primeiro dia de aula e nas

atividades da unidade escolar, inclusive atividades

externas como passeios, jogos, etc.

– Compõe o uniforme: calça, camiseta, agasalho

e para as alunas até o 5º ano, o short-saia;

– Cada atraso gera uma ocorrência;

– A frequência às aulas é obrigatória;

– A falta, quando ocorrer, deve ser justificada

   pelos pais e/ou responsáveis, especialmente se

   o aluno perder prova;

– Não serão permitidos (a não ser em casos

   extremos) atrasos na chegada à unidade escolar

   prejudicando o bom andamento das aulas.

– O calçado deve ser tênis. Não é permitido o

   uso de chinelo, sandália ou Crocs;

– Não é permitido descaracterizar ou customizar

   o uniforme. Ele deve ser mantido na

   forma original;

– Colocar nome legível no uniforme, pois a

unidade escolar não se responsabiliza em caso 

de perda.  Caso alguma peça seja esquecida e

não estiver identificada, após seis meses será

encaminhada para doação;
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1 - TRANSPORTE ESCOLAR

  É realizado por profissionais sem vínculo com a Insti-

tuição. Cada responsável deverá verificar se o

transporte está devidamente cadastrado e autorizado

pelo DETRAN. Nossas unidades escolares não têm

transporte escolar próprio. O responsável pelo aluno

deverá acertar, diretamente, com o transportador.

2 - SITE DA UNIDADE DE ENSINO/PORTAL EDUCACIONAL

  No site você pode conferir todas as notícias do que

acontece na unidade escolar, os próximos eventos,

calendário anual, cronograma de provas e trabalhos,

fotos e vídeos e ainda compartilhar essas informações

com seus amigos nas redes sociais.

  Cada aluno e responsável tem acesso a uma área res-

trita. Cadastrando seu e-mail e senha pessoal é

possível conferir boletins on-line, faltas parciais,

ocorrências, situação financeira, entre outros.

3 - SEGURO ACIDENTE

  Todos os alunos são segurados contra acidentes. Ca-

so ocorra qualquer tipo de acidente, o mesmo será

encaminhado para o hospital conveniado com a

unidade escolar que, imediatamente, comunicará aos

responsáveis legais. Por isso, endereços e telefones

atualizados são imprescindíveis.

4 - PERÍODO INTEGRAL

  Para ampliar as possibilidades dos nossos alunos em

suas descobertas e criatividade e atendendo à neces-

sidade de muitos pais que precisam desses serviços,

oferecemos no Período Integral: alimentação vegeta-

riana e equilibrada, acompanhamento nas tarefas de

casa, aulas de inglês, musicalização e muito mais. Ve-

nha conhecer nossa proposta e conferir os valores

promocionais para 2021 nas seguintes unidades: 

Colégio Adventista de Artur Nogueira, Colégio Adven-

tista do Castelo e Colégio Adventista de Paulínia.

– Dialogue com seu filho para ver se ele está se

   adaptando à unidade escolar, aos colegas e

   aos professores;

OUTROS SERVIÇOS

LEMBRETES AOS PAIS

– Propicie um lugar de estudo que favoreça a

   concentração e que seja razoavelmente

   confortável, bem iluminado e ventilado;

4 - Organizar as atividades diárias de acordo com

     o grau de dificuldade, passando das tarefas

     mais simples para as mais complexas;

5 - Promover uma rotina de estudo, fixar um

     horário e estudar diariamente em casa, no

     mínimo, 2 horas;

6 - Revisar, diariamente em casa, os conteúdos

     estudados em aula e fazer todas as tarefas

     e trabalhos propostos;

7 - Entregar, pontualmente, as tarefas marcadas

     (trabalhos, pesquisas, entre outros);

8 - Ter fixado em casa, no local de estudo, o

     horário de aula, dias de provas e trabalhos;

9 - Ter, diariamente, momentos para hábito de leitura.

Obs.: Não esqueça, tome conhecimento do Código

Disciplinar e ponha-o em prática.

PASSOS PARA O SUCESSO DO ALUNO

1 - Trazer para aula o material escolar completo;

2 - Ser assíduo, dedicado e pontual às aulas;

3 - Ao estudar, buscar entender os conteúdos

     propostos, ao invés de decorar;

– Verifique diariamente seus cadernos, acompanhando

   de perto o seu desempenho nas tarefas;

– Estabeleça um horário fixo para que seu filho

   faça os deveres de casa;

– Ensine-o a ter à mão tudo o que for precisar

   durante o estudo: lápis, borracha, régua, apontador,

   dicionário, para evitar interrupções desnecessárias

   que roubarão tempo e dificultarão a concentração;

– Jamais assuma as tarefas do seu filho. Você

   deve orientá-lo em suas tarefas, mas nunca

   fazê-las por ele;

– Não exija a perfeição de seu filho, assim fazendo,

   você poderá causar ansiedade e frustrações.

   Exija apenas o melhor que possa fazer;

– Através da execução responsável das tarefas

   caseiras, você poderá desenvolver em seus

   filhos hábitos de estudo para anos vindouros;

– Não esqueça que seu principal conselheiro

   é JESUS CRISTO e em oração peça a Ele ajuda

   constante. Então, a Instituição irá completar a

   tarefa de educá-los.
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PROJETO VIDA E SAÚDE 2021 

  Tendo como princípio básico da Rede Adventista a

crença na criação da raça humana por um Deus de

amor que, além de nos criar, providenciou meios de

manter e preservar a vida através de hábitos saudáveis,

desenvolveremos em 2021 ações para a promoção da

saúde abordando três dos oito “Remédios de Deus” os

quais são: 

– Alimentação Saudável;

– Repouso;

– Ar Puro.

  O Projeto estende-se a todos os alunos das unidades

escolares e visa contribuir para a melhora significativa

da vida e saúde dos nossos alunos e suas famílias.

PROJETO  HÁBITOS DE ESTUDO 

  Estudar é uma tarefa que faz parte da vida  de todo

ser humano, portanto, não há como evitar. Mas, é

importante aprender como estudar para alcançar

resultados satisfatórios. Visando o êxito dos alunos,

desenvolvemos um projeto que oferece orientações

práticas referentes aos momentos de estudo. O

aluno poderá realizar um teste que o ajudará a se

autoconhecer, revelando os hábitos e formas de

estudo mais eficazes para que aprenda melhor. 

  Boa parte do êxito no estudo se dá devido ao Plane-

jamento das Atividades e Estudo Diários. Por isso, é

oferecido um modelo de agenda para que possa se

organizar desde o momento em que acordar até a

hora de dormir.  Também receberá várias dicas e ma-

cetes que o ajudarão a estudar para cada disciplina.

PROJETOS
PEDAGÓGICOS



PROJETO  A BÍBLIA EM MEU LAR 

  Com o objetivo de proporcionar momentos inesquecí-

veis de leitura da Bíblia no lar de nossos alunos, cada

semana um exemplar das Sagradas Escrituras será

disponibilizado para as famílias a fim de que possam

passar momentos juntos em reflexão e comunhão.

Durante essa semana a professora e a equipe

administrativa estarão em oração pela família. Este

projeto se estenderá por todas as séries da Educação

Infantil e Ensino Fundamental I das unidades escolares. 

PROJETO  HISTÓRIA DA VIDA 

  A Educação Adventista, em parceria com a Casa Publi-

cadora Brasileira, estabeleceu a meta de auxiliar os

alunos a compreenderem a Origem da Vida sob o ponto

de vista científico correlacionando-a com a Bíblia.

  O projeto estende-se a todos os alunos do 6º ao 9º ano

 – Ensino Fundamental II. Cada revista apresenta um tema

central com diversas informações sobre o assunto.

UM DIA DE ESPERANÇA PARA O PLANETA 

  A Educação Adventista ensina sobre o poder Criador e

Mantenedor de um DEUS. Desta forma apresentamos o

Projeto Um Dia de Esperança para o Planeta. Este Proje-

to levará o aluno a ter uma experiência singular com o

meio em que vive fazendo refletir e preocupar-se com

a Criação de um DEUS amoroso.

  Desde o início do ano letivo os estudantes farão

projetos relacionados ao meio ambiente. A proposta é 

a interdisciplinaridade e a multiplicação de conceitos

e noções de sustentabilidade em sala de aula,

desenvolvendo ações de preservação e proteção ao

meio ambiente.

gração entre os alunos. Durante dois dias, os alunos

participarão de diferentes modalidades esportivas

individuais e coletivas. Desenvolverão trabalho em

equipe, união e amizade.

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL

  O Setor de Orientação Educacional acompanha os

estudantes neste novo momento de suas vidas. Dessa

forma, o serviço de orientação ao Vestibular caracte-

riza-se por:

– Orientar os alunos na escolha das principais

instituições de ensino superior existentes no Brasil;

RESPONSABILIDADE SOCIAL E 

  Tem como objetivo o desenvolvimento da prática da

Responsabilidade Social Sustentável e Cristã.

SUSTENTABILIDADE 

  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. 

  O Projeto Responsabilidade Social e Sustentável

demonstrará a importância dos valores, através de

uma relação harmônica com a natureza, consideran-

do que a educação pode mudar a sociedade.

  Este projeto será desenvolvido de diversas formas:

Gincanas Solidárias; arrecadação de agasalhos, dona-

tivos e visitas a Asilos e Creches, respeitando a faixa

etária dos alunos e visando valores sócio emocionais.

  Em especial, considerarmos 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 sala de aula, e um lugar

em seu coração, os anjos chegam muito perto e

acordes correspondentes ecoam no Céu”, Ellen G.

White.JOGOS DA AMIZADE 

  O esporte é um excelente caminho para promover o

trabalho em equipe, a dedicação, a disciplina e a inte-

– Explicar as normas de funcionamento dos princi-

pais vestibulares, destacando suas especificidades

(inscrições, provas, pesos de cada disciplina,

critérios de seleção e estatísticas referentes à

relação candidato/vaga);

– Auxiliar nas inscrições para os vestibulares das

principais instituições de ensino superior;

– Facilitar o acesso às listas de aprovados nos mais

diversos vestibulares;

– Fornecer e atualizar as informações das principais

instituições.
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PROGRAMA DE LEITURA: LER É UMA AVENTURA 

  Este projeto visa desenvolver competências de lei-

tura e escrita, tornando a leitura um momento praze-

roso e enriquecedor. O objetivo é tornar a leitura um

hábito interessante. O atrativo do projeto é o fato de

que o aluno pode escolher, na caixa de livros da sala

de aula ou no acervo selecionado na biblioteca, o livro

que ele quer ler naquela semana. O projeto visa in-

centivar o aluno a ler um livro por semana.

  Nesse projeto, pode ser utilizado qualquer paradidá-

tico (com texto narrativo) apropriado para a faixa etá-

ria e compatíveis com os valores da unidade escolar.

  Será entregue um certificado para cada aluno,

felicitando-o por ter concluído com sucesso, o projeto

Ler é uma Aventura!

MARATONA DAS PROFISSÕES 

  Sempre pensando no crescimento pessoal e acadêmi-

co de nossos alunos e com a intenção de auxiliá-los na

identificação de suas aptidões e interesses

profissionais, promovemos a Maratona das Profissões

dos Colégios Adventistas da Associação Paulista

Central. Este programa é destinado para os alunos do

 Os descritores trabalhados nesse material são ba-

seados na matriz de referência da BNCC do Ensino

Fundamental I . Pretende-se desenvolver as

habilidades de leitura e escrita e aumentar a

proficiência dos nossos alunos.

   Os alunos do 3º EM participam de um momento

especial com uma equipe de psicólogos e todos

realizam o Teste Vocacional. A participação dos pais ou

responsáveis é vital para o sucesso do programa.

   Ao final da Maratona das Profissões os alunos têm

uma visão geral das carreiras de interesse comum e

uma direção quanto à área de Autoconhecimento X

Profissões.

RUMO AO 6º 

  Pensando na adaptação dos alunos do 5º para o 6º

ano, promovemos o Projeto Rumo ao 6º. Este evento

prepara os alunos do Fundamental I para receberem

de forma positiva e tranquila as mudanças do Ensino

Fundamental II.

RUMO AO MÉDIO 

  Da mesma forma que promovemos uma adaptação

para os alunos do 5º ano, os alunos do 9º ano

preparar-se-ão para receber as mudanças que os

alunos do Ensino Médio encontram. O Projeto Rumo

ao Médio, é oferecido para que os educandos não

encontrem dificuldade na adaptação do avanço

de ciclo.

Ensino Médio e consiste em  palestras vocacionais e

profissionais  que conduzem os educandos à relevante

reflexão sobre qual o caminho seguir em sua vida

profissional. 

Associação Paulista Central | www.educacaoadventista.org.br 17



COMPRE SUA LISTA DE LIVROS E UNIFORMES NO SITE

www.compreseumaterial.com.br 

18 Manual da Família 2021 



 
Maternal

LIVROS DIDÁTICOS
Aprendendo com o Quico – CPB
A Bíblia do Bebê – SBB
Agenda Infan�l – CPB 

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental (pequeno)
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras
01 Roupa reserva

MATERIAL ESCOLAR    
01 Apontador para lápis – jumbo
01 Caixa de gizão de cera jumbo 6 unid-   Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa de lápis de cor triângulo jumbo (12 cores)
01 Caixa Cola colorida-  6 unid
02 Colas bastão grande 90g – Sugestão: Pri�
02 Colas brancas tenaz 90g-  Sugestão: Pri�
01 Pote de guache 250g (cor a escolher) – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pincel chato nº 10
02 Potes de massinha modelar / médio 150g – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Camiseta para pintura (tamanho – P-  adulto)

MATERIAL DE APOIO  
01 Papel crepom
02 Folhas de EVA  (vermelho e azul)
01 Folha de EVA  (estampada)
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls-  Sugestão: Chamex, Report ou Copimax
01 Pacote de palito de picolé arredondado/colorido
01 Pacote de lantejoulas (grandes e coloridas)
01 Lixa madeira/grossa 

 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Educação Infan�l – Maternal – 1º semestre
SIE – Educação Infan�l – Maternal – 2º semestre
Cookie and friends Starter – Oxford
A Bíblia do Bebê – SBB
Agenda Infan�l – CPB 

MATERIAL ESCOLAR    
01 Apontador para lápis – jumbo
01 Caixa de gizão de cera jumbo 6 unid – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa de lápis de cor triângulo jumbo (12 cores)
01 Caixa de tubo de cola colorida – 6 unid.
02 Colas bastão grande 90g – Pri�
02 Colas  brancas tenaz 90g-  Sugestão: Pri�
01 Pote de guache 250g (cor a escolher) – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pincel chato nº 10
02 Potes de massinha modelar / médio 150g – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Camiseta para pintura (tamanho – P adulto)

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Descobrindo as formas com a Gi – CPB
Descobrindo as cores com a Luisa – CPB 

Educação Infantil Educação Infantil

2 anos Maternal 3 anos

As marcas mencionadas na lista são
apenas sugestões pela qualidade e

durabilidade do produto.

Alguns materiais serão solicitados
ao longo do ano para atender a

natureza dos trabalhos pedagógicos.

Todos os livros deverão estar encapados
com plás�co ou contact transparente
e  no ladoiden�ficados com e�queta

externo (visível).

OBSERVAÇÕES
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MATERIAL DE APOIO  
01 Papel crepom
02 Folhas de EVA  (Vermelho e azul)
01 Folha de EVA  (estampada)
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls-  Sugestão: Chamex, Report ou Copimax
01 Pacote de palito de picolé arredondado/colorido
01 Pacote de lantejoulas (grandes e coloridas)
01 Lixa madeira/grossa 
 

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras
01 Roupa reserva



 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Educação Infan�l – Pré I – 1º semestre – CPB
SIE – Educação Infan�l – Pré I – 2º semestre – CPB
Cookie and Friends A – Oxford 
O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças -  Charlo�e F. Lessa -  CPB
Agenda Infan�l – CPB

MATERIAL ESCOLAR    
01 Lápis preto sextavado nº2
01 Borracha
01 Apontador com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura, com margem-  48 fls
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa de giz de cera (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa de cola colorida – 6 unid-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Colas bastão grande 90g-  Sugestão: Pri�
01 Cola branca Tenaz 90g -  Sugestão: Pri�
01 Pote de guache 250g (cor a escolher) – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pincel chato  nº 10
02 Potes de massinha modelar / médio 150g-   Sugestão:  Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
     Camiseta para pintura (tamanho – P adulto)
01 Alfabeto Móvel de EVA

MATERIAL DE APOIO  
02 Folhas de papel crepom
02 Folhas de EVA ( 01 verde, 01 amarela)
01 Folha de EVA (estampada)
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls-  Sugestão: Chamex, Report ou Copimax
01 Pacote de Palito de Picolé / arredondado / colorido
01 Pacote de lantejoulas (grandes e coloridas)-  50 unid
01 Lixa madeira/grossa 

 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Educação Infan�l – Pré Il – 1º semestre – CPB
SIE – Educação Infan�l –  Pré II – 2º semestre – CPB
Cookie and Friends B – Oxford
O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças -  Charlo�e F. Lessa -  CPB
Agenda Infan�l – CPB 

MATERIAL ESCOLAR    
01 Estojo com 2 repar�ções
05 Lápis preto sextavado nº2
02 Borrachas
01 Apontador com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura, com margem-  48 fls
02 Caderno Brochura Grande / Capa Dura, com margem-  48 fls
02 Caixa de lápis de cor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa de giz de cera (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa de cola colorida – 6 unid-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Colas bastão grande  90g-  Sugestão: Pri�
02 Colas brancas Tenaz  90g-  Sugestão: Pri�
01 Pincel chato nº 10
01 Pote de guache 250g, cor a escolher – Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Potes de massinha modelar / médio 150g-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
     Camiseta para pintura (tamanho – P adulto)
01 Alfabeto Móvel de EVA
01 Espelho pequeno  (que caiba no estojo)

MATERIAL DE APOIO  
02 Folhas de papel crepom
02 Folhas de EVA (1 bege, 1 branco)
01 Folha de EVA (estampada)
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls-  Sugestão: Chamex, Report ou Copimax
01 Pacote de Palito de Picolé / arredondado / colorido
02 Pacotes de lantejoulas (grandes e coloridas)-  50 unid
01 Lixa madeira / grossa
01 Pacote de e�queta redonda pequena colorida (12mm) – Sugestão: Pimaco (Bic)

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Descobrindo o Corpo Humano com o Cazuza -  CPB
Sopa de quê? -  CPB

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Descobrindo as vogais com o Sabino – CPB
Luiza – Ai, meu dente -  CPB 

PRE I
Educação Infantil Educação Infantil

4 anos PRE II 5 anos

As marcas mencionadas na lista são
apenas sugestões pela qualidade e

durabilidade do produto.

Alguns materiais serão solicitados
ao longo do ano para atender a

natureza dos trabalhos pedagógicos.

Todos os livros deverão estar encapados
com plás�co ou contact transparente
e  no ladoiden�ficados com e�queta

externo (visível).

OBSERVAÇÕES
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MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras
01 Roupa reserva

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras
01 Roupa reserva



1º ANO
Ensino Fundamental I Ensino Fundamental I

6 anos 2º ANO
 LIVROS DIDÁTICOS

SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 1º Ano – 1º semestre – CPB
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 1º Ano – 2º semestre – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer 1º ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer 1º ano – CPB
O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças – Charlo�e F. Lessa – CPB
Projeto: Ler é uma Aventura 1º ano
Varal de Letras – Ed. Moderna ( com 9 letras) 1º ano
Agenda Infan�l 

MATERIAL ESCOLAR    
01Estojo com 3 repar�ções
06 Lápis Preto sextavado nº 2
02 Borrachas
01 Apontador com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm flexível
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura com espiral e margem-  96 fls
02 Cadernos Brochurão Grande / Capa Dura com margem-  96 fls (vermelho e azul)
01 Caderno Caligrafia / Grande / Capa Dura-   96 fls
01 Caixa de lápis de cor  (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa caneta hidrocor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Colas bastão grande 90g-  Sugestão: Pri�
02 Colas brancas Tenaz  90g-  Sugestão: Pri�
01 Pincel chato nº 10
01 Caixa de �nta guache com 6 unid-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pote de massinha modelar / médio 150g-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Camiseta para pintura (tamanho – P adulto)
01 Alfabeto Móvel de EVA
01 Material Dourado Individual de Madeira
01 Espelho pequeno (que caiba no estojo)

MATERIAL DE APOIO  
02 Folhas de EVA (1 preto, 1 laranja)
01 Folha de EVA (estampada)
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls-  Sugestão: Chamex, Report ou Copimax
01 Pacote de Palito de Picolé / arredondado /colorido
01 Pacote de lantejoulas  (grandes e coloridas)-  50 unid.

LIVROS PARADIDÁTICOS   
3 Marias, 3 bolos, 3 meninos – CPB
Uma lição no Zoológico – CPB

 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 2º Ano – 1º semestre – CPB
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 2º Ano – 2º semestre – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer 2º ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer 2º ano – CPB
O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças – Charlo�e F. Lessa – CPB
Mini Dicionário Português Silveira FTD
Projeto: Ler é uma Aventura – CPB 2º Ano
Agenda Infan�l

MATERIAL ESCOLAR    
01 Estojo com 3 repar�ções
06 Lápis Preto sextavado nº 2
02 Borrachas
01 Apontador  com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm flexível
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura com espiral e margem-  96 fls
02 Cadernos Brochurão Grande / Capa Dura com margem-  96 fls (verde e amarelo)
01 Caderno Quadriculado / Capa Dura com margem-  48 fls
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa caneta hidrocor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Colas bastão grande 90g-  Sugestão: Pri�
01 Colas brancas Tenaz 90 g-  Sugestão: Pri�
01 Pincel chato nº 10
01 Caixa de �nta guache com 6 unid-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Camiseta para pintura (tamanho – P adulto)
01 Material Dourado Individual de Madeira
01 Cartela de dinheirinho

MATERIAL DE APOIO  
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls Suges: Chamex, Report ou Copimax
03 Folhas de EVA (01 marrom, 01 roxo, 01 rosa)

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Família todo mundo tem – CPB
Mais aventuras com saúde – CPB
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As marcas mencionadas na lista são
apenas sugestões pela qualidade e

durabilidade do produto.

Alguns materiais serão solicitados
ao longo do ano para atender a

natureza dos trabalhos pedagógicos.

Todos os livros deverão estar encapados
com plás�co ou contact transparente
e  no ladoiden�ficados com e�queta

externo (visível).

OBSERVAÇÕES

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras



 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 3º Ano – 1º semestre – CPB
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 3º Ano – 2º semestre – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer 3º ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer 3º ano – CPB
Bíblia Almeida R.A.C (pequena)
Mini Dicionário Português Silveira FTD
Projeto: Ler é uma Aventura – CPB – 3º Ano
Agenda Infan�l

MATERIAL ESCOLAR    

MATERIAL DE APOIO  
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls Suges: Chamex, Report ou Copimax
03 Folhas de EVA (01 vermelho, 01 azul, 01 branco)

LIVROS PARADIDÁTICOS   
O que é ser tolerante? – CPB
Como era doce meu Rio! – CPB

3º ANO
Ensino Fundamental I Ensino Fundamental I

4º ANO
 LIVROS DIDÁTICOS

SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 4º Ano – 1º semestre – CPB
SIE –  Sistema Intera�vo de Ensino 4º Ano – 2º semestre – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer – 4º ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer – 4º ano – CPB
Bíblia Almeida R. A. C. (pequena)
Minidicionário Português – Silveira – FTD
Projeto: Ler é uma aventura – CPB – 4º Ano
Agenda Infan�l – CPB

MATERIAL DE APOIO  
01 Pacote de sulfite A4 branco de 500 fls  Suges: Chamex, Report ou Copimax
03 Folha de EVA (01 amarelo, 01 verde, 01 bege)

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Meu primeiro livro de saúde – CPB
Descobrindo Fenômenos Biológicos – CPB
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As marcas mencionadas na lista são
apenas sugestões pela qualidade e

durabilidade do produto.

Alguns materiais serão solicitados
ao longo do ano para atender a

natureza dos trabalhos pedagógicos.

Todos os livros deverão estar encapados
com plás�co ou contact transparente
e  no ladoiden�ficados com e�queta

externo (visível).

OBSERVAÇÕES

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

01 Estojo com 3 repar�ções
06 Lápis Preto sextavado nº 2
02 Borrachas
01 Apontador  com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm flexível
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura com espiral e margem-  96 fls
03 Cadernos Brochurão Grande / Capa Dura com margem-  96 fls (vermelho,
     azul e amarelo)
01 Caderno Quadriculado / Capa Dura com margem-  48 fls
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa caneta hidrocor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Colas bastão grande 90g-  Sugestão: Pri�
01 Pincel chato nº 10
01 Caixa de �nta guache com 6 unid-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Camiseta para pintura (tamanho – P adulto)
01 Cartela de dinheirinho

MATERIAL ESCOLAR    
01 Estojo com 3 repar�ções
06 Lápis Preto sextavado nº 2
02 Borrachas
01 Apontador  com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm flexível
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura com espiral e margem-  96 fls
04 Cadernos Brochurão Grande / Capa Dura com margem-  96 fls (vermelho, azull,
     verde e amarelo)
01 Caderno Quadriculado / Capa Dura com margem-  48 fls
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa caneta hidrocor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Colas bastão grande 90g-  Sugestão: Pri�
01 Pincel chato nº 10
01 Caixa de �nta guache com 6 unid-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina



01 pacote de sulfite branco A4 de 500 fls – Chamex, Report ou Copimax

MATERIAL DE APOIO  

MATERIAL ESCOLAR    
01 Estojo
04 Lápis Preto nº 2
02 Borrachas
01 Apontador
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm  (flexível)
01 Caderno Universitário 10 matérias
01 Cadernos 01 matéria 96 folhas  somente para Português
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Caneta Esferográfica Azul
01 Caneta Esferográfica Vermelha
01 Corre�vo Líquido CIS
02 Marcadores de Texto Cores diferentes
01 Cola Bastão 90 g - Sugestão: Pri�
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Compasso
01 Esquadro
01 Transferidor 180º

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

5º ANO
Ensino Fundamental I Ensino Fundamental II

6º ANO
 LIVROS DIDÁTICOS

SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 5º Ano – 1º semestre – CPB
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 5º Ano – 2º semestre – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer – 5º ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer – 5º ano – CPB
Bíblia Almeida Revista e Atualizada
Minidicionário Português – Silveira – FTD
Projeto: Ler é uma aventura – CPB – 5º Ano 
Agenda Infan�l – CPB

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Grandes Histórias e Aventuras – CPB
Esquadrão 7 – CPB

 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 6º Ano – 1º semestre – CPB
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 6º Ano – 2º semestre – CPB
Arte – Interagir e Crescer – 6º Ano – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer – 6º ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer – 6º Ano – CPB

 Língua Espanhola Intera�va 6º ano – CPB
Minidicionário de Português – Silveira FTD – 
Minidicionário de Inglês/Português Saraiva – 
Minidicionário Espanhol/Português – Saraiva
Biblia Almeida R  – SBBevista e Atualizada
Agenda Jovem CPB – 

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Promessa Malfeita  CPB–
Pollyanna Menina – Eleanor H. Porter – Edição Bilingue – Editora do Brasil

As marcas mencionadas na lista são
apenas sugestões pela qualidade e

durabilidade do produto.

Materiais específicos de Arte e para
trabalhos pedagógicos poderão
ser solicitados ao longo do ano

Todos os livros deverão estar encapados
com plás�co ou contact transparente
e  no ladoiden�ficados com e�queta

externo (visível).

OBSERVAÇÕES
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01 pacote de sulfite branco A4 de 500 fls – Chamex, Report ou Copimax
03 Folhas de EVA (01 Azul, 01 Marrom, 01 Preto)

MATERIAL DE APOIO  

MATERIAL ESCOLAR    
01 Estojo com 3 repar�ções
04 Lápis Preto sextavado nº 2
02 Borrachas
01 Apontador  com depósito
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm flexível
01 Caderno de Desenho Grande / Capa Dura com espiral e margem-  96 fls
04 Cadernos Brochurão Grande / Capa Dura com margem-  96 fls
     (vermelho, azull, verde e amarelo)
01 Caderno Quadriculado / Capa Dura com margem-  48 fls
01 Caixa de lápis de cor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
01 Caixa caneta hidrocor (12 cores)-  Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Canetas Esferográfica Azul
01 Caneta Esferográfica Vermelha
02 Marcadores de Texto Cores diferentes
02 Colas bastão grande 90g-  Sugestão: Pri�
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Transferidor

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Necessaire
01 Creme dental
01 Escova de dente com capa protetora
01 Toalha de mão
01 Pote de lenço umedecidos
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras



 LIVROS DIDÁTICOS

MATERIAL ESCOLAR    

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Grandes Impérios e Civilizações: Descoberta da América  Michelson Borges  CPB– –
Olhos Virtuais  Lucas Diemer  CPB– –

7º ANO
Ensino Fundamental II Ensino Fundamental II

8º ANO
 LIVROS DIDÁTICOS

Arte Intera�va 8º ano –  CPB  
Ciências Intera�va 8º ano – CPB  
Ensino Religioso Intera�va 8º ano – CPB 
Língua Espanhola Intera�va 8º ano – CPB 
Geografia Intera�va 8º ano – CPB 
História Intera�va 8º ano – CPB 
Inglês Intera�va 8º ano – CPB 
Língua Portuguesa Intera�va 8º ano – CPB 
Matemá�ca Intera�va 8º ano – CPB 
Minidicionário de Português – Silveira – FTD   
Minidicionário de Inglês/Português – Saraiva
Minidicionário Espanhol/Português – Saraiva
Biblia Almeida Revista e Atualizada – SBB
Agenda Jovem-  CPB

MATERIAL ESCOLAR    

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Herança, Aprendendo a lidar com as perdas - Ronnie Roberto Campos – CPB
Os miseráveis (de Victor Hugo) Tradução e adaptação
Walcir Carrasco – Ed. Moderna
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As marcas mencionadas na lista são
apenas sugestões pela qualidade e

durabilidade do produto.

Materiais específicos de Arte e para
trabalhos pedagógicos poderão
ser solicitados ao longo do ano

Todos os livros deverão estar encapados
com plás�co ou contact transparente
e  no ladoiden�ficados com e�queta

externo (visível).

OBSERVAÇÕES

SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 7º Ano – 1º semestre – CPB
SIE – Sistema Intera�vo de Ensino 7º Ano – 2º semestre – CPB
Ensino Religioso – Interagir e Crescer – 7º ano – CPB
Arte – Interagir e Crescer – 7º Ano – CPB
Língua Inglesa – Interagir e Crescer – 7º Ano – CPB

7  Língua Espanhola Intera�va º ano – CPB
Minidicionário de Português – Silveira FTD – 
Minidicionário de Inglês/Português Saraiva – 
Minidicionário Espanhol/Português – Saraiva
Biblia Almeida R  – SBBevista e Atualizada
Agenda Jovem CPB – 

01 Estojo
04 Lápis Preto nº 2
02 Borrachas
01 Apontador
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm  (flexível)
01 Caderno Universitário 10 matérias
01 Cadernos 01 matéria 96 folhas  somente para Português
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Caneta Esferográfica Azul
01 Caneta Esferográfica Vermelha
01 Corre�vo Líquido CIS
02 Marcadores de Texto Cores diferentes
01 Cola Bastão 90 g - Sugestão: Pri�
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Compasso
01 Esquadro
01 Transferidor 180º

MATERIAL DE APOIO  
01 pacote de sulfite branco A4 de 500 fls – Chamex, Report ou Copimax

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

MATERIAL DE APOIO  
01 pacote de sulfite branco A4 de 500 fls – Chamex, Report ou Copimax

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

01 Estojo
04 Lápis Preto nº 2
02 Borrachas
01 Apontador
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm  (flexível)
01 Caderno Universitário 10 matérias
01 Cadernos 01 matéria 96 folhas somente para Português
01 Caderno 01 matéria 96 folhas somente para Matemá�ca
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Caneta Esferográfica Azul
01 Caneta Esferográfica Vermelha
01 Corre�vo Líquido CIS
02 Marcadores de Texto Cores diferentes
01 Cola Bastão 90 g - Sugestão: Pri�
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Compasso
01 Esquadro
01 Transferidor 180º



9º ANO
Ensino Fundamental II Ensino Médio

1º ANO
 LIVROS DIDÁTICOS

SIE – Ensino Médio 1º ano / 1º semestre – CPB
SIE – Ensino Médio 1º ano / 2º semestre – CPB
SIE Anual – Ensino Médio 1º ano-  CPB
Bíblia Sagrada Almeida Revista e Atualizada – SBB
Minidicionário da Língua Portuguesa 
Dicionário de Espanhol/Português
Dicionário de Inglês/Português

MATERIAL ESCOLAR (1º ANO, 2º ANO e 3º ANO)    
02 Lápis Preto nº 2
02 Borrachas 
01 Apontador
01 Régua 30 cm  (flexível)
02 Cadernos Universitário 10 matérias
01 Caderno de Desenho  Grande / Capa Dura com espiral e margem - 96 fls
01 Caixa de lápis de cor com 12 cores Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
03 Canetas Esferográfica (02 Azul e 01 Vermelha)
01 Corre�vo Líquido CIS
01 Marcadores de Texto Cores diferentes

MATERIAL DE APOIO (1º ANO, 2º ANO e 3º ANO)  
01 pacote de sulfite branco A4 de 500 fls – Chamex, Report ou Copimax

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Sonhe Alto, como dar o melhor de si – CPB
Os Luzíadas – Luis de Camões – Adaptação de Rubem Braga e Edson Rocha Braga
Coleção Reencontro – Ed. Scipione

 LIVROS DIDÁTICOS
Arte Intera�va 9º ano –  CPB  
Ciências Intera�va 9º ano – CPB  
Ensino Religioso Intera�va 9º ano  – CPB 
Língua Espanhola Intera�va 9º ano – CPB 
Geografia Intera�va 9º ano – CPB 
História Intera�va 9º ano – CPB 
Inglês Intera�va 9º ano – CPB 
Língua Portuguesa Intera�va 9º ano – CPB 
Matemá�ca Intera�va 9º ano – CPB 
Minidicionário de Português – Silveira – FTD   
Minidicionário de Inglês/Português – Saraiva
Minidicionário Espanhol/Português – Saraiva
Biblia Almeida Revista e Atualizada – SBB
Agenda Jovem – CPB

MATERIAL DE APOIO  
01 pacote de sulfite branco A4 de 500 fls – Chamex, Report ou Copimax

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Dom Casmurro (de Machado de Assis)
Coleção Reencontro Adaptado de Hildebrando A. de André – Ed. Scipione
O Úl�mo Trem – Wellesley Muir – CPB

2º ANO
Ensino Médio

Ensino Médio

3º ANO

 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Ensino Médio 2º ano / 1º semestre – CPB
SIE – Ensino Médio 2º ano / 2º semestre – CPB
SIE  Anual – Ensino Médio 2º ano – CPB
Bíblia Sagrada Almeida Revista e Atualizada-  SBB
Minidicionário da Língua Portuguesa 
Dicionário de Espanhol/Português
Dicionário de Inglês/Português

LIVROS PARADIDÁTICOS   
A Descoberta – CPB
Memórias de um Sargento de Milícia – Manuel Antônio de Almeida
A Relíquia – Eça de Queirós
Redação Nota 1000 – Preparação para o ENEM – Andréia Mendes – Kits Editora

 LIVROS DIDÁTICOS
SIE – Ensino Médio 3º ano / 1º semestre – CPB (Nova Edição)
SIE – Ensino Médio 3º ano / 2º semestre – CPB
SIE  Anual – Ensino Médio 2º ano – CPB
Bíblia Sagrada Almeida Revista e Atualizada – SBB
Minidicionário da Língua Portuguesa 
Dicionário: Espanhol/Português
Dicionário: Inglês/Português

LIVROS PARADIDÁTICOS   
Mil Cairão ao Teu Lado – Suse Hasel Mundy e Maylan Schurch - CPB
Quincas Borba – Machado de Assis – Ed. DCL
O Ateneu – Raul Pompéia
Vidas Secas – Graciliano Ramos – Ed. Record
Redação Nota 1000 – Preparação para o ENEM – Andréia Mendes – Kits Editora
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MATERIAL ESCOLAR    

MATERIAL DE HIGIENE  
01 Garrafa para água
01 Álcool Gel (pequeno)
02 Máscaras

01 Estojo
04 Lápis Preto nº 2
02 Borrachas
01 Apontador
01 Tesoura sem ponta
01 Régua 30 cm  (flexível)
01 Caderno Universitário 10 matérias
01 Cadernos 01 matéria 96 folhas somente para Português
01 Caderno 01 matéria 96 folhas somente para Matemá�ca
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) Sugestão: Faber Castell ou Acrilex
02 Caneta Esferográfica Azul
01 Caneta Esferográfica Vermelha
01 Corre�vo Líquido CIS
02 Marcadores de Texto Cores diferentes
01 Cola Bastão 90 g - Sugestão: Pri�
01 Pasta c/ elás�co de plás�co / fina
01 Compasso
01 Esquadro
01 Transferidor 180º

MATERIAL DE HIGIENE (1º ANO, 2º ANO e 3º ANO)  
01 Garrafa para água | 01 Álcool Gel (pequeno) | 02 Máscaras



NOSSAS
UNIDADES

Colégio Adventista de Americana
Rua Ítalo Boschiero, 437

Campo Limpo, Americana - SP

CEP: 13477-020

Telefone: (19) 3478-8400

E-mail: ca.americana@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadeamericana.apac.org.br 

Colégio Adventista de Campinas
Rua Oscar Leite, 55

Ponte Preta, Campinas - SP

CEP: 13041-620

Telefone: (19) 3519-3800

E-mail: ca.campinas@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadecampinas.apac.org.br 

Colégio Adventista do Castelo
Rua Espanha, 260

Castelo, Campinas - SP

CEP: 13070-260

Telefone: (19) 2121-5173

E-mail: ca.castelo@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadocastelo.apac.org.br 

Colégio Adventista de Jundiaí
Rua Tapajós, 262

Agapeama, Jundiaí - SP

CEP: 13203-236

Telefone: (11) 4587-7553

E-mail: ca.jundiai@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadejundiai.apac.org.br 

Colégio Adventista de Mogi Guaçu
Rua João Wilson Alcântara, 116

Parque Guainco, Mogi Guaçu - SP

CEP: 13844-270

Telefone: (19) 3811-7667

E-mail: ca.mogiguacu@ucb.org.br 

Site: colegioadventistademogiguacu.apac.org.br 

Colégio Adventista de Paulínia
Rua Álvaro Ribeiro, 250

Itapoan, Paulínia - SP

CEP: 13140-250

Telefone: (19) 3833-5333

E-mail: ca.paulinia@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadepaulinia.apac.org.br 

Colégio Adventista de Rio Claro
Rua 9-B, 1115

Bela Vista, Rio Claro - SP

CEP: 13506-743

Telefone: (19) 3523-3640

E-mail: ca.rioclaro@ucb.org.br 

Site: colegioadventistaderioclaro.apac.org.br

Colégio Adventista de Limeira
Avenida Dr. Fabrício Vampré, 2046

Jardim São Paulo, Limeira - SP

CEP: 13484-440

Telefone: (19) 3451-6811

E-mail: ca.limeira@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadelimeira.apac.org.br 

Colégio Adventista de Artur Nogueira
Rua Ernesto Tagliari, 1275

Centro, Artur Nogueira - SP

CEP: 13160-116

Telefone: (19) 3877-9950

E-mail: ca.arturnogueira@ucb.org.br 

Site: colegioadventistadearturnogueira.apac.org.br
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