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Uma educação que vai “MUITO ALÉM DO ENSINO”  

 

Seja muito bem-vindo a uma das maiores redes educacionais do mundo! 

Um sistema educacional consistente, baseado em princípios e valores bíblicos que somados ao compromisso 

de qualidade pedagógica buscam a formação integral dos educandos. A rede educacional Adventista atende 

da educação infantil até o ensino superior, são mais de 8.540 instituições atendendo a mais de 2 milhões de 

alunos, contando com aproximadamente 107.000 professores e está presente em mais de 145 países espalhados 

pelo mundo. No Brasil a rede Adventista de educação está presente desde 1.896, completando 123 anos em 

2019 de atuação no país, são mais de 512 instituições espalhadas pelo país, contando com mais de12.000 

professores e mais de 225.000 alunos. Números tão expressivos que fácil uma percepção de uma rede 

educacional tradicional, mas que ao mesmo tempo é atual. 

 

Nossas escolas contam com uma infraestrutura adequada, moderna e segura. Professores qualificados que 

passam por constantes capacitações, buscando a inserção no dinamismo das mudanças que passamos diante 

dos avanços tecnológicos. A Mantenedora investe de forma constante e com intencionalidade, em todos os 

níveis, com cursos de extensão, graduação e pós-graduação. Além disso, são realizadas reuniões periódicas de 

capacitação tanto nas Unidades Escolares como na Sede, de forma presencial, bem como on-line, através da 

nossa Universidade Corporativa. Projetos para o crescimento acadêmico do alunado, programas de ampliações 

e melhorias estruturais são parte do programa em todas as unidades da Região Administrativa da Associação 

Paulista Sul. Contamos com uma editora própria da rede Adventista, a Casa Publicadora Brasileira (CPB), o 

que nos propícia um material didático próprio, este pensado de maneira a estimular uma aprendizagem 

significativa, formando cidadãos críticos, pensantes e participativos. 

 

Os estudantes que passam em nossas escolas recebem a positiva influência dos ensinamentos bíblicos-cristãos, 

sendo o propósito primordial da nossa educação ir “muito além do ensino”, buscando o desenvolvimento do 

aluno em todas as áreas que formam o ser humano, a saber: mental, física, social e espiritual. O centro do 

processo de ensino e todas as ações cotidianas estão na mesma perspectiva, baseadas na Bíblia, o Livro dos 

livros, onde o educador busca conhecimento e orientação para embasar seu proceder e pautar sua conduta e 

vocação do ensinar. O currículo administrado atende também às exigências legais para posicionar o educando 

em condições de prosseguir seus estudos com excelência e ser alçado ao mercado de trabalho nas melhores 

condições, o currículo foi desenvolvido dentro de um conceito contemporâneo, com valores de 

sustentabilidade e respeito ao meio ambiente, podendo servir como um apoio e exemplo às futuras lideranças 

que passam por este espaço.  

 

A rede educacional Adventista conta, em cada unidade, com uma equipe administrativa, corpo docente e 

funcionários comprometidos em oferecer um serviço de qualidade, esmerando-se para o desenvolvimento 

integral do aluno. Hoje a marca “Educação Adventista” é referência nacional na arte de educar, formando 

crianças e jovens bem preparados academicamente, mas também cidadãos de caráter para o mercado de 

trabalho com a missão de ir a cada dia, “muito além do ensino! ”.  

Assim, seja muito bem-vindo a família Educação Adventista! 

 

                                                        

 

 

 

 

 

     Prof. Harryson Kerschener Julio dos Reis 

                                                   Diretor de Educação / APS 
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UNIDADES DA REGIÃO SUL DO ESTADO DE SÃO PAULO 

A Associação Paulista Sul da Igreja Adventista do Sétimo Dia, através do seu Departamento de Educação, 

administra 15 Unidades Escolares: 

 

 

 

Escola Adventista da Alvorada 

Rua Pr. Jerônimo Granero Garcia, 354  

Jardim IAE CEP: 05890-140 

São Paulo - SP   Fone: (11) 2348-3121 

Site: eaa.educacaoadventista.org.br    

E-mail: eaa@ucb.org.br  

 

 

 

Escola Adventista de Campo de Fora 

Rua Antônio Salvia, 125  

Parque Maria Helena CEP: 05854-030 

São Paulo - SP   Fone: (11) 2344-0800 

Site: eacf.educacaoadventista.org.br  

E-mail: eacf@ucb.org.br  

 

http://www.eaa.educacaoadventista.org.br/
mailto:eaa@ucb.org.br
http://www.eacf.educacaoadventista.org.br/
mailto:eacf@ucb.org.br
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Colégio Adventista Ellen G. White 

Avenida Ellis Maas, 600  

Capão Redondo CEP: 05859-000 

São Paulo - SP   Fone: (11) 2344-3644 

Site: caegw.educacaoadventista.org.br  

E-mail: caegw@ucb.org.br  

 

 

 

Colégio Adventista do Campo Limpo 

Rua Eliane Araújo Neves, 150  

Campo Limpo CEP: 05758-090 

São Paulo - SP   Fone: (11) 2344-2399  

Site: cacli.educacaoadventista.org.br  

E-mail: cacli@ucb.org.br 

 

 

 

Colégio Adventista de Embu das Artes 

Rua Julieta Jacyra Gallo, 270 

Chácara Lídia CEP: 06843-445 

Embu das Artes - SP   Fone: (11) 4785-8282 

Site: caea.educacaoadventista.org.br  

E-mail: caea@ucb.org.br  

 

http://www.caegw.educacaoadventista.org.br/
mailto:caegw@ucb.org.br
http://www.cacli.educacaoadventista.org.br/
mailto:cacli@ucb.org.br
http://www.caea.educacaoadventista.org.br/
mailto:caea@ucb.org.br
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Colégio Adventista de Itapecerica da Serra 

Avenida Eduardo Roberto Daher, 155 

Centro CEP: 06850-040  

Itapecerica da Serra - SP  

Fone: (11) 4668-6100 

Site: cais.educacaoadventista.org.br   

E-mail: cais@ucb.org.br  

 

 

 

Escola Adventista Jardim das Palmeiras 

Rua Henrique San Mindlin, 99 

Jardim São Bento Novo CEP: 05882-000   

São Paulo - SP   Fone: (11) 3144-3900 

Site: eajp.educacaoadventista.org.br  

E-mail: eajp@ucb.org.br  

 

 

 

Escola Adventista do Jardim Lilah 

Rua Milton Guimill, 64 

Jardim Lilah CEP: 05885-350 

São Paulo - SP   Fone: (11) 3254-9676 

Site: eajl.educacaoadventista.org.br  

E-mail: eajl@ucb.org.br  

 

http://www.cais.educacaoadventista.org.br/
mailto:cais@ucb.org.br
http://www.eajp.educacaoadventista.org.br/
mailto:eajp@ucb.org.br
http://www.eajl.educacaoadventista.org.br/
mailto:eajl@ucb.org.br
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Escola Adventista de Pariquera-Açú 

Rua Romeu Monti, 785  

Centro CEP: 11930-000   

Pariquera-Açú - SP   Fone: (13) 3856-1819 

Site: eap.educacaoadventista.org.br  

E-mail: eap@ucb.org.br  

 

 

 

Colégio Adventista de Taboão da Serra 

Avenida José André de Moraes, 1200 

Jardim Monte Alegre  CEP: 06755-260  

Taboão da Serra - SP Fone: (11) 2763-9400 

Site: cats.educacaoadventista.org.br  

E-mail: cats@ucb.org.br  

 

 

 

Escola Adventista Thiago White 

Rua Flandres, 400  

Chácara Santa Maria CEP: 05879-440 

São Paulo - SP Fone: (11) 3016-0800 

Site: eatw.educacaoadventista.org.br  

E-mail: eatw@ucb.org.br  

 

http://www.eap.educacaoadventista.org.br/
mailto:eap@ucb.org.br
http://www.cats.educacaoadventista.org.br/
mailto:cats@ucb.org.br
http://www.eatw.educacaoadventista.org.br/
mailto:eatw@ucb.org.br
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Escola Adventista da Vila das Belezas 

Rua Arthur Bliss, 359  

Vila das Belezas CEP: 05842-020    

São Paulo - SP Fone: (11) 3056-4505 

Site: eavb.educacaoadventista.org.br  

E-mail: eavb@ucb.org.br  

 

 

 

Colégio Adventista de Registro 

Rua Canadá, 194  

Vila Ribeirópolis CEP: 11900-000 

Registro - SP Fone: (13) 3828-1699 

Site: car.educacaoadventista.org.br  

E-mail: car@ucb.org.br  

 

 

Escola Adventista Pirajuçara 

Av. João Paulo II, 1366 

Santa Tereza CEP: 06804-200 

Embu das Artes - SP Fone: (11) 3372-8280 

Site: eapi.educacaoadventista.org.br    

E-mail: eapi@ucb.org.br 

 

 

 Educação Infantil Adventista Prof.ª Noemi 

Berger 

Rua Dr. Sérgio Jabur Maluf, 168 

Pq. Maria Helena CEP: 05854-100 

São Paulo - SP Fone: (11) 2128-1010 

Site: http://eia.educacaoadventista.org.br 

E-mail: eia@ucb.org.br 

 

 

Educação Infantil Adventista 

Profª Noemi Berger 

Educação Infantil 

Adventista Profª Noemi 

Berger 

✓ Berçário  
 

http://www.eavb.educacaoadventista.org.br/
mailto:eavb@ucb.org.br
http://www.car.educacaoadventista.org.br/
mailto:car@ucb.org.br
http://www.eapi.educacaoadventista.org.br/
mailto:eapi@ucb.org.br
http://eia.educacaoadventista.org.br/
mailto:eia@ucb.org.br
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MATRÍCULAS 2020 
 

A admissão em qualquer curso oferecido é feita mediante a matrícula inicial, renovação de matrícula ou 

transferência, quando esta condição for permitida. O ingresso por qualquer forma possível implica na aceitação 

de todos os termos da Proposta Pedagógica, bem como do Código de Ética Escolar nela contida e outras 

normas que vierem a ser adotadas para o bom funcionamento da unidade escolar. 

 

PERÍODO PARA INGRESSO 

É estabelecido anualmente no calendário escolar, admitindo-se matrículas fora deste período, havendo vaga 

disponível e preenchidas as demais condições exigidas. 

 

CRITÉRIOS PARA INGRESSO 

✓ Educação Infantil: idade mínima equivalente ao respectivo módulo, ou seja, três anos, quatro anos e cinco 

anos respectivamente, a completar conforme a legislação federal; 

✓ 1º Ano do Ensino Fundamental: idade mínima de seis anos a completar conforme a legislação federal; 

✓ 1º Ano do Ensino Médio: comprovação da Conclusão do Ensino Fundamental. 

 

REMATRÍCULA 

Entregar na Secretaria toda a documentação anexa no ato da Matrícula: 

✓ Contrato de Prestação de Serviços Educacionais: assinatura do contratante (responsável legal) e rubricar 

todas as páginas;  

✓ Ficha Cadastral: atualizar todos os dados cadastrais, inclusive e-mail do aluno, datar e assinar;  

✓ Cópia do Comprovante de Pagamento da Matrícula; 

✓ Termo de Ciência do Regimento Interno: preencher, datar e assinar; 

✓ Autorização de Saída  

Importante: 

A Matrícula será efetivada mediante a entrega de TODOS OS DOCUMENTOS citados. 

O pagamento da matrícula no banco não significa que o aluno já esteja matriculado. 

 

MATRÍCULA DE ALUNOS NOVOS 

Na ocasião, o interessado realizará a Atividade de Ingresso. Após a devolutiva aos pais, dada pela Orientação 

Educacional, a matrícula será efetuada com os seguintes documentos: 

✓ Cópia do RG e CPF do aluno; 

✓ Cópia da Certidão de Nascimento do aluno; 

✓ Cópia do comprovante de pagamento da matrícula; 

✓ Cópia do CPF e RG do Pai, da Mãe e do Responsável Legal que irá assinar o contrato;  

✓ Cópia do comprovante de residência com CEP (conta de água, luz ou telefone); 

✓ Declaração de escolaridade ou transferência da escola onde estudou no ano anterior;  

✓ Comprovante de quitação financeira da escola anterior; 

✓ Termo de Ciência da Proposta Pedagógica assinado pelo responsável e aluno; 

✓ Contrato de Prestação de Serviços Educacionais, assinado pelo responsável financeiro e uma testemunha. 

 

DO ALUNO PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS 

✓ Os alunos com necessidades especiais serão aceitos em regime de inclusão, na forma de legislação vigente, 

respeitando a ordem de procura e a disponibilidade de vagas para a série pretendida, conforme publicadas 

em edital de matrículas. É necessária uma entrevista com a Orientadora Educacional da unidade escolar e 

apresentação do diagnóstico do especialista. 
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SERVIÇOS E ATIVIDADES EDUCACIONAIS 

NOSSO SITE: educacaoadventista.org.br  

PORTAL EDUCACIONAL 

A Rede Educacional Adventista possui seu próprio Portal Educacional, o qual poderá ser utilizado 

pelos alunos e seus responsáveis para o melhor desenvolvimento e acompanhamento acadêmico. 

Você encontrará: 

✓ Agenda on-line: conteúdos dados em sala de aula e tarefas de casa; 

✓ Sistemáticas e agenda de provas e trabalhos; 

✓ Boletim de notas e acompanhamento do desempenho acadêmico; 

✓ Ocorrências educacionais e informações da rotina estudantil; 

✓ Links e matérias especiais: conteúdo exclusivo sobre saúde, educação e demais assuntos 

relacionados; 

✓ Comunicados: informes escolares;  

✓ Eventos e programações: álbuns fotográficos e vídeos online;  

✓ Jogos educativos: divididos por segmentos e assuntos diversos; 

✓ Conteúdos exclusivos, arquivos, materiais para download como apostilas, banco de imagens, vídeos 

e outros arquivos; 

✓ Boleto online: disponível para impressão e segunda via para pagamento; 

✓ E muito mais! O Portal Educacional está em constante atualização e muitos conteúdos especiais 

estão sendo desenvolvidos para os professores, responsáveis e alunos, para que você acompanhe e 

desfrute dos nossos serviços. 

PROGRAMA ADVENTISTA DE ASSISTÊNCIA AO ALUNO 

Atendimento médico-hospitalar clínico ou cirúrgico para os casos de acidentes pessoais ocorridos 

na unidade escolar ou na companhia da unidade escolar. 

OBS.: Este programa não é um plano de assistência médica e nem odontológica; por isso, não há 

cobertura para atendimento de doenças, mal súbitos, etc. 

 

ATESTADO MÉDICO 

✓ Aptidão para Educação Física: tem validade de um ano letivo; 

✓ Inaptidão semestral ou anual: Atestado médico 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; 

✓ 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 Escola imediatamente, apresentando o atestado médico (Decreto Lei 1044/69); 

✓ Doenças Infectocontagiosas: os pais deverão comunicar prontamente o Serviço de Orientação 

Educacional, quanto da ocorrência de doenças infectocontagiosas; enviar o atestado emitido pelo 

médico que assiste o aluno, tanto de afastamento, quanto de aptidão para retorno às aulas;  

✓ Atestado Médico: não abona a falta, apenas justifica a falta, dando ao aluno o direito de realizar 

novas avaliações que foram perdidas em função da ausência escolar. 

 

SALAS INTERATIVAS 

As salas de aula do Ensino Fundamental II e Ensino Médio contam com projetores interativos, 

sistema de som com uso de microfone, mesa adaptada com computador e infraestrutura montada 

para utilizar notebooks. 

Não se limitando apenas a estes recursos, a nova concepção de salas informatizadas traz também a 

câmera de documentos, um equipamento capaz de projetar textos e imagens de livros em alta 

definição. 

http://www.educacaoadventista.org.br/
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Além da estrutura de ponta, os professores possuem uma grande gama de softwares com 

tecnologia 3D e filmes interativos em todas as disciplinas.                                                                                                                                              

LIVROS E UNIFORMES 

A IPAEAS, Mantenedora das Escolas Adventistas da Região Sul do estado de São Paulo, com 

o objetivo de facilitar aos pais, disponibiliza para compra na ocasião da matrícula, os livros e 

uniformes dos alunos. 

OBS.: Caso adquiram os livros requisitados em livrarias do seu interesse, atentem para 

as indicações atualizadas. Não nos responsabilizaremos pelos mesmos. 

✓ Enviar os livros e cadernos já encapados e etiquetados no início das aulas. 

✓ A leitura de paradidáticos é obrigatória em todos os anos.  

✓ O material não consumível (lancheira, estojo, etc.) cada família fará a opção se deve ou não 

adquirir. 

✓ A agenda é de uso obrigatório. 

✓ Atentar para a não reutilização de livros didáticos – são consumíveis. 

EXCURSÕES CULTURAIS E RECREATIVAS 

São promovidas, durante o ano saídas extraclasse de caráter cultural/pedagógica e social/recreativa, 

associadas aos conteúdos desenvolvidos em sala. 

EXCURSÕES DE FORMANDOS E FORMATURAS 

É oferecida pela unidade escolar um programa especial a todos os alunos formandos do Ensino 

Fundamental e Ensino Médio. É importante a participação de todos no culto de ação de graças e 

sessão solene. 

Alguns aspectos importantes: 

✓ Momentos de agradecimento a Deus e aos pais; 

✓ Cerimônia de conclusão de curso; 

✓ Comemoração da vitória por mais uma etapa estudantil concluída; 

✓ Confraternização das turmas; 

✓ Registro, tanto para os familiares como para a unidade, do crescimento acadêmico 

alcançado. 

Estes eventos são promovidos pela Direção da unidade, ocorrendo de acordo com os padrões e 

regimento interno da instituição. 

OBS.: A instituição não organiza, não autoriza e não reconhece festas, viagens e comemorações de 

qualquer natureza fora dela, como jantares, bailes e outros eventos organizados pelos alunos por 

ocasião da formatura. 

 

PROJETOS PEDAGÓGICOS 
 

SIMULADOS 

 
MUSICALIZAÇÃO E 

CANTO E CORAL 

 

CRIACIONISMO 

 

FECAPS 

 

 

  

Para alunos do 4º ao 3º EM aplicados  

bimestralmente. 

Colabora no processo de 

construção do 

conhecimento musical de 

forma lúdica. 

Ensino sobre a origem do 

Universo, e de todas as 

formas de vida através da 

criação de Deus. 

O Festival Esportivo 

que envolve alunos 

do 6º Ano ao EM 

dando ênfase ao 

trabalho em equipe. 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://excelmax.blogspot.com/2015/02/graficos-personalizados-no-excel.html&ei=cs9UVf_TMcWoNr73gcAJ&bvm=bv.93112503,d.eXY&psig=AFQjCNFzKEvej2S_9WbmkMbgFeesbtx3IQ&ust=1431707863619008
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=&url=http://br.freepik.com/vetores-gratis/flauta-clip-art-music_377127.htm&ei=8ZpQVbu8EsqzggS5sICwDg&psig=AFQjCNFrFeY1KpJXDYID0YIy8YXXeQZJhQ&ust=1431432305638512
http://crayonstock.com/busca?query=mapa
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LEITURA BÍBLICA DIÁRIA RESPONSABILIDADE 
SOCIAL E 

SUSTENTABILIDADE 

INTERCÂMBIO 

CULTURAL 

 

VIVENCIANDO 

VALORES 

 

 

 

   

Conhecimento das grandes verdades bíblicas 

através do seu estudo diário. 

Desenvolver em nossos 

alunos um comportamento 

social responsável. 

Programa intensivo de inglês 

no Exterior. 

 

Desenvolver valores 

de interação com os 

outros e com o meio 

ambiente. 

 

ÉTICA E CIDADANIA 

 

HISTÓRIA DA VIDA 

 

TECNOLOGIA 

 

EDUCAÇÃO 

FINANCEIRA 

  

Visa desenvolver cidadãos críticos frente a seus 

direitos e deveres. 

 

Auxilia na compreensão da 

origem da vida, sob o ponto 

de vista cientifico 

relacionando-o com a 

Bíblia. 

 

Inclusão de ferramentas que 

possibilitem a maior 

qualificação educacional. 

 

Consistente no 

desenvolvimento de 

comportamentos 

autônomos e 

saudáveis diante 

das finanças 

 

PAAEB 
 

TESTE DE 

ORIENTAÇÃO 

VOCACIONAL 

UM DIA DE ESPERANÇA 

PARA O PLANETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa Adventista de Avaliação da 

Educação Básica, para o contínuo 

aperfeiçoamento da qualidade acadêmica 

Contribui para a escolha 

da carreira profissional. 

Reforçar o posicionamento 

da Educação Adventista na 

preocupação com o cuidado 

e preservação do meio 

ambiente. 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.housepress.com.br/blogPress/C%C3%A1sper-L%C3%ADbero-promove-curso-sobre-estrat%C3%A9gias-inovadoras&ei=k6JQVZjrOsmqgwSc2IDICA&bvm=bv.92885102,d.cWc&psig=AFQjCNFoIcO2GVvrB2a4z1VGQUS0zR2s5A&ust=1431433778018171
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://pt.slideshare.net/bibi_rosangela/projeto-vivendo-valoresnaescola-12809930&ei=x65QVf72OoPEggSA9oGICQ&psig=AFQjCNGL8qDDP5fVeIHJCseCI67dbga1Ig&ust=1431437302833473
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http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.jborba.com.br/tag/tecnologia-educacional/&ei=qKNQVeKXOpHigwSquoEQ&psig=AFQjCNEFyu2vgd8TnVIYfh8DwO55Vbgygw&ust=1431434473854580
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://valenca.educacaoadventista.org.br/1/geral/36/paaeb.html&ei=LKtQVafmEcaoNuG3gbAD&psig=AFQjCNFuAzHNOpDcpkj4XH-C1lpThHHMJA&ust=1431436454170502
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://capa.educacaoadventista.org.br/8/noticias-capa-2012/101/projeto-de-orientacao-vocacional-.html&ei=VNVUVfi2PMXFgwS4hoLoAQ&bvm=bv.93112503,d.eXY&psig=AFQjCNG4mimXlZ10v28xrDnuKHtpRgIfDA&ust=1431709391489722
http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://surgiu.com.br/noticia/34782/escola-crianca-esperanca-realiza-exposicao-na-semana-do-meio-ambiente.html&ei=WaxQVa3IB4SYNo79gIgH&psig=AFQjCNE43HdI0Gs7jTTsoqH61Gh3mFXlzQ&ust=1431436745082345
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SAÚDE

 

 
PROJETO DE LEITURA  
PEQUENOS LEITORES 

 
Avaliação Nutricional 

com orientação para um 

estilo de vida saudável. 

Lancheira Saudável e 

Chef Teen. 

 

 

 

 

Contribui para o 

desenvolvimento das 

habilidades leitoras. 

Educação Infantil e 

Ensino Fundamental I. 

 

 

 

    

QUEBRANDO O SILÊNCIO

 

 

  PROJETO 

SENTIMENTO

 

PROJETO TAPETE DE 

ORAÇÃO 

  

PROJETO DE 

LEITURA 

ATUALIDADES 

 

Incentivar o aluno a 

pesquisar, ler e 

debater temas 

atuais. Ensino 

Fundamental II. 

 

 

ORIENTAÇÕES AOS PAIS 
 

A vida moderna, a correria do nosso cotidiano e o excesso de trabalho, faz com que as relações entre pais e 

filhos fiquem comprometidas cada vez mais. Mas isso não é problema quando a família está unida.  

Os pais podem ter qualidade de tempo com seus filhos seguindo alguns princípios básicos: 

✓ Todos os dias, ao chegar do trabalho, os pais devem buscar os filhos, demonstrando a eles que mesmo não 

estando presentes o tempo todo, se preocupam com as coisas básicas de suas vidas; 

✓ Demonstrar interesse por suas atividades escolares também é uma forma de aproximação. Os pais devem 

manter esse tipo de diálogo todos os dias para que os filhos se sintam amparados, seguros de que alguém 

se preocupa com eles; 

✓ Compartilhar as atividades domésticas também é uma boa forma de manter os laços entre pais e filhos; 

✓ Envolver-se nas tarefas de casa, será um recurso de grande importância para promover o bom desempenho 

acadêmico; 

Desenvolve a 

responsabilidade, ameniza 

conflitos internos, 

desenvolve o ato de cuidar e  
estimula a criatividade na 

Educação Infantil. 

 

Projeto educativo e 

de prevenção contra 

o abuso e a violência. 

É um convite aos familiares 

para participarem de um 

relacionamento mais próximo 

visando o fortalecimento de 
vínculo, amizade e 

comunicação na família e 

com Deus.  Ensino 

Fundamental I. 
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✓ Favorecer um ambiente adequado de estudo; o ideal é selecionar um ambiente reservado da casa em que 

haja uma mesa confortável, boa iluminação, silêncio, pouco trânsito de pessoas e poucos objetos, pois estes 

podem causar distração; 

✓ Disponibilizar todo material escolar necessário para realização da tarefa; elogiar quando a criança faz a 

atividade é algo muito importante. Fazer associação da hora da tarefa com estímulos agradáveis; 

✓ Depois de cumpridas as atividades programadas, faz-se um momento de lazer. A razão para isso é que 

primeiro o aluno deve cumprir seus deveres para depois realizar as atividades que gosta. Com isso, o aluno 

não tem o acesso limitado aos seus direitos e nem é obrigada a cumprir deveres sem receber nada em troca 

por isso. 

 

Desejamos sucesso em 2020!!! 

Departamento de Educação/ APS 
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A MELHOR DISCIPLINA NA EDUCAÇÃO DOS NOSSOS FILHOS 

“A influência dominante no mundo é consentir que os jovens sigam a inclinação natural do seu espírito. E 

quando são muito desenfreados na juventude, os pais dizem que hão de endireitar depois de algum tempo, e 

quando estiverem com dezesseis ou dezoito anos, raciocinarão por si, e deixarão seus maus hábitos, tornando-

se afinal homens e mulheres úteis. Que grande engano! Permitem por anos que um inimigo semeie o jardim 

do coração, admitem que os errôneos princípios se desenvolvam e assim, em muitos casos, todo o labor 

empregado posteriormente naquele solo, nada aproveitará. ” 

“A filosofia humana não descobriu mais do que Deus sabe, nem inventou um plano mais sábio de tratar com 

crianças do que o que é dado por nosso Senhor. Quem pode melhor compreender todas as necessidades das 

crianças do que o seu Criador? Quem pode sentir mais profundo interesse em seu bem-estar do que Aquele 

que as comprou com o Seu sangue? Se a Palavra de Deus fosse cuidadosamente estudada e fielmente 

obedecida, haveria menos angústia de alma por conduta perversa de filhos ímpios. ” 

“Os filhos têm reivindicações que os pais devem reconhecer e respeitar. Eles têm direito a privilégios tais 

como educação e instrução que os farão membros úteis da sociedade, respeitados e amados aqui, e lhes darão 

aptidão moral para a sociedade do puro e santo porvir. Aos jovens deve ensinar-se que o seu bem-estar tanto 

presente como futuro depende em grande medida dos hábitos que formarem na meninice e na juventude. ”  

“A melhor maneira de ensinar os filhos a respeitar os pais é dar-lhes a oportunidade de ver o pai dar bondosa 

atenção à mãe e esta mostrar respeito e reverência pelo pai. É pelo contemplar o amor nos pais que os filhos 

são levados a obedecer ao quinto mandamento e a aceitar a injunção: ‘Filhos, sede obedientes a vossos pais 

no Senhor, porque isto é justo. ’”  

“Quando a mãe ensina os filhos a obedecerem-lhe porque a amam, está ensinando as primeiras lições na vida 

cristã. O amor da mãe representa para a criança o amor de Cristo, e os pequenos que confiam em sua mãe e 

lhe obedecem, estão aprendendo a confiar no Salvador e obedecer-Lhe. Jamais será esquecida a influência de 

um lar cristão. ” 

“O lar embelezado pelo amor, a simpatia e a ternura, é lugar que os anjos gostam de visitar, e onde Deus é 

glorificado. A influência de um lar cristão cuidadosamente protegido nos anos da infância e juventude, é a 

mais segura salvaguarda contra as corrupções do mundo. Na atmosfera de um lar assim, as crianças aprenderão 

a amar tanto a seus pais terrestres como a seu Pai celestial. ”  

“As relações de família devem ser santificadoras em sua influência. Os lares cristãos, estabelecidos e dirigidos 

em harmonia com o plano de Deus, são maravilhoso auxílio no formar o caráter cristão... Pais e filhos devem 

unir-se em oferecer amorável serviço Àquele que, unicamente, pode guardar puro e nobre o amor humano. ”  

                                                                                                                        Ellen G. White 

 

 

 

 

https://setimodia.wordpress.com/2012/05/25/a-melhor-disciplina-e-a-educacao-de-nossos-filhos/
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RELAÇÃO DE MATERIAIS ESCOLARES – 2020 

 

MATERNAL - 3 ANOS 

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SIE - Educação Infantil – 3 anos - CPB 

Pasta de Portfólio - Educação Adventista  

Bíblia Preciosas Histórias – CPB - NOVO 

Caderno de Atividades - Preciosas Histórias -  Volume 1 – CPB - NOVO 

Apostila Pequenos Leitores Maternal – APS 

Kit MMP Materiais Pedagógicos - Maternal – APS - NOVO 

AGENDA INFANTIL 2020 - CPB 

Descobrindo as Formas com a GI - Kenia Amazonita - CPB 

Descobrindo as Cores com a Luísa - CPB 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande capa dura 50 folhas 

1 pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  

2 potes de massinha para modelar (base de amido e observar a validade) – 500g 

1 caixa de Ecogiz de cera bicolor 12 cores  

2 caixas de lápis de cor 12 cores - tamanho jumbo 

3 lápis triangular preto jumbo 

2 apontadores com depósito – duplo 

2 borrachas grandes branca macia 

1 tesoura sem ponta 

2 caixas de tinta guache 12 cores (15ml) 

1 caixa de pintura a dedo 6 cores (30ml) 

1 pincel chato n° 14  

1 caixa de cola colorida 6 cores 

2 colas branca líquida 110g 

4 colas bastão 20g 

1 pacote de lantejoulas grande 

1 pacote Lumi Paper 

10 sacos de zipa tudo - médio  

10 sacos de zipa tudo - grande 

1 pacote de palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 

2 folhas de lixa (1fina e 1grossa) 

1 pacote de algodão colorido 

1 rolinho de espuma (pequeno) 

1 tela de pintura 20x30 

1 dúzia de prendedor de roupa (madeira) 

 

MATERIAIS DE APOIO 

1 revista de jardinagem (usada) 

1 revista de assuntos rurais (usada) 

1 revista de atualidades (usada) 

1 avental plástico para a hora da pintura  

1 esponja 

 

MATERIAIS DE HIGIENE 

1 necessaire com: 

2 cremes dentais 
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2 escovas com capinha protetora 

1 toalhinha de mão com nome 

OBS.: Enviar os cadernos encapados e todos os materiais, com o nome do aluno em escrita bastão no início 

das aulas. (Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

PRÉ I - 4 ANOS 

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SIE - Educação Infantil – 4 anos - CPB 

Pasta de Portfólio - Educação Adventista 

Bíblia Preciosas Histórias – CPB - NOVO  

Caderno de Atividades - Preciosas Histórias -  Volume 2 - CPB - NOVO 

Apostila Pequenos Leitores Pré I - APS 

Apostila de Atividades Pré I – APS 

Kit MMP Materiais Pedagógicos Pré I – APS - NOVO 

AGENDA INFANTIL 2020 - CPB 

O Jogo do Vai e Vem – FTD - NOVO 

Primeiro Eu - CPB 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande capa dura 96 folhas 

1 pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  

2 potes de massinha para modelar (base de amido e observar a validade) – 500g 

1 caixa de Ecogiz de cera bicolor 12 cores  

2 caixas de lápis de cor 12 cores - tamanho jumbo 

3 lápis triangular preto jumbo 

2 apontadores com depósito – duplo 

2 borrachas grandes branca macia 

1 tesoura sem ponta 

2 caixas de tinta guache 12 cores (15ml) 

1 caixa de pintura a dedo 6 cores (30ml) 

1 pincel chato n° 14  

1 caixa de cola colorida 

2 colas branca líquida 110g 

5 colas bastão 20g 

2 pacotes de lantejoulas grande 

2 pacotes Lumi Paper 

10 sacos de zipa tudo - médio  

10 sacos de zipa tudo - grande 

1 pacote de palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 

2 folhas de lixa (1 grossa e 1 fina) 

1 pacote de algodão colorido 

1 rolinho de espuma 

1 tela de pintura 20x30 

1 dúzia de prendedor de roupa (madeira) 

 

MATERIAIS DE APOIO 

1 revista de jardinagem (usada) 

1 revista de assuntos rurais (usada) 

1 revista de atualidades (usada) 

1 avental plástico para a hora da pintura  
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1 esponja 

 

MATERIAIS DE HIGIENE 

1 nécessaire com: 

2 cremes dentais 

2 escovas com capinha protetora 

1 toalhinha de mão com nome 

 

OBS.: Enviar os cadernos encapados e todos os materiais, com o nome do aluno em escrita bastão no início 

das aulas.  (Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

PRÉ II - 5 ANOS 

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SIE - Educação Infantil – 5 anos - CPB 

Pasta de Portfólio - Educação Adventista 

Bíblia Preciosas Histórias – CPB - NOVO  

Caderno de Atividades - Preciosas Histórias -  Volume 3 - CPB - NOVO 

Apostila Pequenos Leitores Pré II - APS 

Apostila de Atividades Pré II – APS 

Kit MMP Materiais Pedagógicos  Pré II – APS - NOVO 

AGENDA INFANTIL 2020 - CPB 

A Aventura das Letras - Ivacy Furtado de Oliveira e Sueli Ferreira de Oliveira – CPB 

Família Todo Mundo Tem – CPB - NOVO 

Descobrindo o Corpo Humano – CPB - NOVO 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande capa dura 96 folhas 

1 caderno grande de brochura capa dura 50 folhas -1 vermelho 

1 pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  

2 potes de massinha para modelar (base de amido e observar a validade) – 500g 

1 caixa de Ecogiz de cera bicolor 12 cores  

1 jogo de canetinha hidrocor 12 cores - grossa 

2 caixas de lápis de cor 12 cores - tamanho jumbo 

8 lápis triangular preto jumbo 

2 apontadores com depósito - duplo 

4 borrachas grandes branca -  macia 

1 tesoura sem ponta 

2 caixas de tinta guache 6 cores (15ml) 

1 pincel chato n° 14  

1 caixa de cola colorida 6 cores 

2 colas branca líquida 110g 

6 colas bastão 20g 

2 pacotes de lantejoulas grande 

1 pacote Lumi Paper 

10 sacos de zipa tudo - médio  

10 sacos de zipa tudo - grande 

1 pacote de palitos de sorvete coloridos - 100 unidades 

1 folha de lixa (grossa) 

1 estojo com divisória 

1 pacote de algodão colorido 
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1 tela de pintura 20x30 

1 dúzia de prendedor de roupa (madeira) 

 

MATERIAIS DE APOIO 

1 revista de jardinagem (usada) 

1 revista de assuntos rurais (usada) 

1 revista de atualidades (usada) 

1 avental plástico para a hora da pintura  

1 esponja 

MATERIAIS DE HIGIENE 

1 nécessaire com: 

2 cremes dentais 

2 escovas com capinha protetora 

1 toalhinha de mão com nome 

OBS.: Enviar os cadernos encapados e todos os materiais, com o nome do aluno em escrita bastão no início 

das aulas.  (Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

1º ANO  

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO (SIE) - CPB  

✓ 4 Volumes Anuais contendo 5 Disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e       

Matemática.  

Escreva Corretamente Volume A - Gerusa Martins - CPB  

Varal de Letras - APS 

Apostila Ler é uma Aventura 1 - CPB 

Apostila de Atividades 1º ano – APS 

1 Kit MMP Materiais Pedagógicos 1º ano - APS 

Interagir e Crescer Arte 1º Ano - Ailen Rose B. Lima e Ellen Boger Stencel - CPB  

Interagir e Crescer Língua Inglesa 1 - Ani Bravo, Creriane Lima e Lidiane Souza - CPB  

Interagir e Crescer Ensino Religioso 1 - Carmen de Souza e Raquel Reinert Reis - CPB  

Bíblia O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças - CPB  

AGENDA INFANTIL 2020 - CPB       

3 Marias, 3 bolos, 3 meninos - Sueli Ferreria de Oliveira - CPB  

Ciúme - Denis Cruz – CPB 

Menina Bonita do Laço de Fita – Ática - NOVO 

O Sapo e o Poço – Paulinas - NOVO 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande de capa dura 96 folhas 

2 cadernos grande de brochura capa dura 96 folhas (1 vermelho e 1 azul) 

1 caderno de meia pauta capa dura 40 folhas 

1 pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  

2 potes de massinha para modelar (base de amido e observar a validade) – 500g 

1 caixa de Ecogiz de cera bicolor 12 cores  

2 caixas de lápis de cor 12 cores - tamanho jumbo 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

5 lápis preto triangular jumbo  

2 apontadores com depósito - tamanho jumbo 

2 borrachas grandes branca macia 

1 tesoura sem ponta 



  

20 
 

1 caixa de tinta guache 6 cores (15ml) 

1 pincel chato n° 14  

1 caixa de cola colorida 6 cores 

2 colas branca líquida 110g 

5 colas bastão 20g 

1 pacote Lumi Paper 

10 sacos de zipa tudo - médio  

10 sacos de zipa tudo - grande 

1 pacote de palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 

1 estojo com divisória 

 

MATERIAIS DE APOIO 

1 revista de jardinagem (usada) 

1 revista de assuntos rurais (usada) 

1 revista de atualidades (usada) 

1 avental plástico para a hora da pintura  

1 esponja 

 

MATERIAIS DE HIGIENE 

1 nécessaire com: 

2 cremes dentais 

2 escovas com capinha protetora 

1 toalhinha de mão com nome 

 

OBS.: Enviar os cadernos e livros encapados e identificados no início das aulas, com o nome e ano do aluno 

em escrita bastão. 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

2º ANO  

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 

SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO (SIE) – CPB  

✓ 4 Volumes Anuais contendo 5 Disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e       

Matemática.  

Escreva Corretamente Volume B - Gerusa Martins - CPB  

Apostila Ler é uma Aventura 2 – CPB 

Kit MMP Materiais Pedagógicos 2º ano – APS - NOVO 

Interagir e Crescer Arte 2º Ano - Ailen Rose B. Lima e Ellen Boger Stencel - CPB  

Interagir e Crescer Língua Inglesa 2 - Ani Bravo, Creriane Lima e Lidiane Souza - CPB  

Interagir e Crescer Ensino Religioso 2 - Carmen de Souza e Raquel Reinert Reis - CPB  

Bíblia O Mundo Maravilhoso da Bíblia para Crianças - CPB  

AGENDA INFANTIL 2020 - CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

O sorriso perdido – Sueli Ferreira de Oliveira – CPB 

Sopa de quê?! - Sueli Ferreira de Oliveira – CPB 

O menino que tudo queria – CPB - NOVO 

O menino que aprendeu a ver – Quinteto Editorial - NOVO 
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MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande de capa dura 96 folhas 

2 cadernos grande de brochura capa dura 96 folhas (1 vermelho e 1 azul) 

1 caderno pequeno de brochura capa dura 50 folhas (amarelo) 

1 caderno de meia pauta capa dura 40 folhas 

1 caderno de caligrafia capa dura 48 folhas 

1 pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  

2 caixas de lápis de cor 24 cores   

6 lápis preto sextavado nº 2 

2 apontadores com depósito grande 

3 borrachas grandes branca macia 

1 caixa de Ecogiz de cera bicolor 12 cores  

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

1 caixa de cola colorida 6 cores 

1 caixa de tinta guache 6 cores (15ml) 

1 pincel no 6 

1 tesoura sem ponta 

2 colas branca líquida 110g 

4 colas bastão 20g 

1 régua 30 cm de plástico duro 

1 pacote de Lumi Paper  

1 pacote de palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 

1 estojo com divisória 

1 Alfabeto móvel em EVA  

OBS.: Enviar os livros e cadernos encapados e identificados, no início das aulas, com o nome e ano do aluno 

em letra bastão. 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

3º ANO  

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO (SIE) – CPB 

✓ 4 Volumes Anuais contendo 5 Disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e       

Matemática.  

Escreva Corretamente Volume C - Gerusa Martins - CPB  

Apostila Ler é uma Aventura 3 – CPB 

Kit MMP Materiais Pedagógicos 3º ano – APS - NOVO 

Interagir e Crescer Arte 3 - Ailen Rose Balog de Lima e Ellen Boger Stencel - CPB  

Interagir e Crescer Língua Inglesa 3 - Ani Bravo, Creriane Lima e Lidiane Souza - CPB 

Interagir e Crescer Ensino Religioso 3 - Carmen de Souza e Raquel Reinert Reis - CPB  

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

AGENDA JOVEM 2020 - CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Um Tamanduá no meu Jardim - Wander Oliveira - CPB  

Felicidade - Elias Teixeira - CPB 

A Força dos Vegetais - Rebeca Reis e Elen Aleixo - Kit’s Editora 

Coração que bate, sente - Regina Otero - Editora do Brasil  

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande capa dura 96 folhas 

2 cadernos brochura grande capa dura 100 folhas (1 vermelho, 1 azul) 



  

22 
 

2 cadernos brochura grande capa dura 50 folhas (1 verde e 1 amarelo) 

1 caderno brochura pequeno capa dura 50 folhas (vermelho) 

1 caderno de meia pauta capa dura 40 folhas  

1 pasta fina de plástico com elástico (fina) - transparente 

2 caixas de lápis de cor 24 cores   

4 lápis preto sextavado nº 2 

2 apontadores com depósito grande 

3 borrachas grandes branca macia 

1 caixa de Ecogiz de cera bicolor 12 cores 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

1 caixa de cola colorida 

1 caixa de tinta guache 6 cores 

1 pincel no 6 

1 tesoura sem ponta 

2 colas branca líquida 110g 

3 colas bastão 20g 

1 régua 30 cm de plástico duro 

1 pacote de Lumi Paper  

1 pacote de palitos de sorvete 100 coloridos – 100 unidades 

1 estojo com divisória 

 

OBS.: Enviar os livros e cadernos encapados e identificados, no início das aulas. 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

 

4º ANO  

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO (SIE) – CPB  

✓ 4 Volumes Anuais contendo 5 Disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e       

Matemática.  

Escreva Corretamente Volume D - Gerusa Martins - CPB  

Apostila Ler é uma Aventura 4 – CPB 

Kit MMP Materiais Pedagógicos  4º ano – APS - NOVO 

Interagir e Crescer Arte 4 - Ailen Rose Balog de Lima e Ellen Boger Stencel - CPB 

Interagir e Crescer Língua Inglesa 4 - Ani Bravo, Creriane Lima e Lidiane Souza 

Interagir e Crescer Ensino Religioso 4 - Carmen de Souza e Raquel Reinert Reis - CPB  

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

AGENDA JOVEM 2020 - CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Descobrindo os fenômenos biológicos – CPB - NOVO 

A menina de chinelo de dedo – CPB - NOVO 

O menino que queria ser celular - Paulinas 

São Paulo de Colina a cidade - Editora Cortez  

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande capa dura 96 folhas 

2 cadernos brochura grande capa dura 96 (1 vermelho, 1 azul) 

2 cadernos brochura grande capa dura 50 folhas (1 verde, 1 amarelo) 

1 pasta plástica transparente com elástico (fina) 

4 lápis preto sextavado nº 2   
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1 caixa lápis de cor 24 cores  

2 apontadores com depósito grande  

2 borrachas grandes branca macias 

2 canetas esferográficas azul 

2 canetas esferográficas vermelha  

2 canetas esferográficas verde 

2 canetas esferográficas preta 

2 marcadores de texto amarelo 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

2 colas branca líquida 110g 

3 colas bastão 20g 

1 caixa de cola colorida 

2 fitas corretivas  

1 tesoura sem ponta 

1 caixa de tinta guache 6 cores (15ml) 

1 pincel nº 6 

1 régua 30 cm de plástico duro 

1 régua geométrica 

1 pacote de Lumi Paper 

1 estojo com divisória 

1 Flauta Yamaha - Germânica  

 

OBS.: Enviar os livros e cadernos encapados e identificados no início das aulas. 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

 

5º ANO  

 

LIVROS DIDÁTICOS e PARADIDÁTICOS 

SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO (SIE) – CPB - NOVO 

✓ 4 Volumes Anuais contendo 5 Disciplinas: Língua Portuguesa, História, Geografia, Ciências e       

Matemática.  

Escreva Corretamente volume E - Gerusa Martins e Miriam Maranhão - CPB  

Apostila Ler é uma Aventura 5 – CPB 

Kit MMP Materiais Pedagógicos 5º ano – APS - NOVO 

Interagir e Crescer Arte 5 - Ailen Rose Balog de Lima e Ellen Boger Stencel - CPB  

Interagir e Crescer Língua Inglesa 5 - Ani Bravo, Creriane Lima e Lidiane Souza - CPB 

Interagir e Crescer Ensino Religioso 5 - Carmen de Souza e Raquel Reinert Reis - CPB  

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA 

AGENDA JOVEM 2020 - CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Além da Magia – CPB - NOVO 

Bella in day at the ranch - Lidiane Pinheiro de Souza – CPB 

Histórias de Valor – Editora Cortez - NOVO 

Eu Produzo Menos Lixo – Editora Cortez - NOVO 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 caderno de cartografia grande capa dura com margem 96 folhas 

4 cadernos espiral grande capa dura 100 folhas (1 vermelho, 1 azul) 

3 cadernos espiral grande capa dura 50 folhas (1 verde, 1 amarelo e 1 azul) 

1 caderno brochura pequeno capa dura 50 folhas (vermelho) 
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1 bloco de folha de fichário 96 folhas 

1 pasta plástica transparente com elástico (fina) – transparente 

1 pasta catálogo com plástico grosso 100 folhas  

1 bloco de folha quadriculada 30 folhas 

4 lápis preto sextavado nº 2   

1 caixa lápis de cor 24 cores  

2 apontadores com depósito grande  

2 borrachas - grande branca macia 

2 canetas esferográfica azul 

2 canetas esferográfica vermelha 

2 canetas esferográfica verde 

2 canetas esferográfica preta 

2 marcadores de texto amarelo 

1 jogo de canetinhas  hidrocor 12 cores 

2 colas branca - líquida 110g 

3 colas bastão 20g 

2 fitas corretivas  

1 tesoura sem ponta 

1 caixa de tinta guache 6 cores (15ml) 

1 pincel nº 6 

1 régua 30 cm de plástico duro 

1 régua geométrica 

1 pacote de Lumi Paper 

1 transferidor com 90 graus em ambos os lados 

1 estojo com divisória 

1 Flauta Yamaha - Germânica  

1 calculadora simples 

OBS.: Enviar os livros e cadernos encapados e identificados no início das aulas. 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar 
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6º ANO 

LIVROS DIDÁTICOS 

SISTEMA INTERATIVO DE ENSINO - COLEÇÃO 6º ANO - CPB 

LÍNGUA ESPANHOLA 6 - Coleção Interativa - Doris Matos dos Santos e Sueliana Cardoso Nascimento 

Dias - CPB  

ARTE 6 - Coleção Interativa – Agla Lessa e Marla Ludtke.  – CPB 

ENSINO RELIGIOSO 6 – Coleção Interativa - Adolfo S. Suárez, Marcos De Benedicto e Rodrigo P. Silva 

- CPB 

LÍNGUA INGLESA – 6 –Coleção Interativa -  Erick Lenin A. de Lacerda e Jussara A. S. Oliveira 

APOSTILA DE LEITURA – Atualidades - APS 

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Expedição Galápagos – Michelson Borges - CPB  

Dinossauros – Ruth Wheeler e Harold G. Coffa - CPB 

A ilha do tesouro – Robert L. Steveson – FTD 

A lenda de Narciso – Luiz Guasco - SARAIVA   

Day on The Farm - A LEVEL 1 – Luiz H. Rose, Maria Fatureto e Tereza Sekiya - CAMBRIDGE 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Expedição Galápagos – Michelson Borges - CPB  

Dinossauros – Ruth Wheeler e Harold G. Coffa - CPB 

A ilha do tesouro – Robert L. Steveson – FTD 

A lenda de Narciso – Luiz Guasco - SARAIVA   

Day on The Farm - A LEVEL 1 – Luiz H. Rose, Maria Fatureto e Tereza Sekiya - CAMBRIDGE 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 bloco de papel canson A4 

1 apontador com depósito grande 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

2 colas branca grande - 110g 

3 colas bastão – 20gr 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas pretas 

2 canetas esferográficas vermelhas 

1 caneta marca texto 

1 caderno de desenho 100 folhas 

2 cadernos universitários de 10 matérias 

1 compasso sem tira linha 

2 fitas corretiva 

1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180, 1 esquadros) 

5 lápis pretos sextavado nº 2 

1 tesoura sem ponta 

1 pasta plástica transparente 

1 caixa de tinta guache com 6 cores 

1 pincel redondo nº 0 
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1 pincel chato nº 6 

1 pincel chato nº 14 

2 lápis 6B  

1 tela (tamanho: 40x50) 

1 JALECO BRANCO manga longa  

 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

 

 

 

7º ANO 

LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 7 - Coleção Interativa - Eliane Hosokawa Imayuki - CPB  

MATEMÁTICA 7 - Coleção Interativa - Alexandre Luís T. Carvalho e Lourisnei Fortes Reis - CPB 

CIÊNCIAS 7 - Coleção Interativa - Cláudio R. Leal, Márcio Fraiberg Machado e Nair E. S. Ebling - CPB 

GEOGRAFIA 7 - Coleção Interativa - Luís Roberto Halama e Sandra Lessa - CPB 

HISTÓRIA 7 - Coleção Interativa - Ubirajara de Farias Prestes Filho e Edson Xavier - CPB 

ARTE 7- Coleção Interativa - Agla Lessa e Marla Lüdtke - CPB 

LÍNGUA INGLESA 7- Coleção Interativa - Beth Vollmer Chagas e José Augusto Oliveira - CPB 

LÍNGUA ESPANHOLA 7 - Coleção Interativa - Doris Matos dos Santos e Sueliana C. N. Dias - CPB  

ENSINO RELIGIOSO 7 - Coleção Interativa - Adolfo Suárez, Marcos De Benedicto, Rodrigo Silva - CPB 

APOSTILA DE LEITURA – Atualidades - APS 

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

1 Clique – SENHAS PARA INTERNAUTAS – Pablo Ale - CPB 

Esquadrão 7 – Deniz Cruz - CPB 

O Rei Arthur e os cavaleiros da távola redonda – Thomas Malory - RIDEO 

Free Riders – A LEVEL 2 - Luiz H. Rose, Maria Fatureto e Tereza Sekiya – CAMBRIDGE 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 bloco de papel canson A4 

1 apontador com depósito grande 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

2 colas branca grande 110g 

3 colas bastão – 20gr 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas pretas 

2 canetas esferográficas vermelhas 

1 caneta marca texto 

1 caderno de desenho 100 folhas 

2 cadernos universitários de 10 matérias 

1 compasso sem tira linha 

2 fitas corretiva 
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1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180,  1 esquadro) 

5 lápis pretos sextavado nº 2 

1 tesoura sem ponta 

1 pasta plástica transparente 

1 caixa de tinta guache com 6 cores 

1 pincel redondo nº 0 

1 pincel chato nº 6 

1 pincel chato nº 14 

2 lápis 6B  

1 tela (tamanho:40x50) 

1 JALECO BRANCO manga longa  

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

8º ANO 

LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 8 - Coleção Interativa - Eliane Hosokawa Imayuki - CPB   

MATEMÁTICA 8 - Coleção Interativa - Alexandre Luís T. de Carvalho e Lourisnei Fortes Reis - CPB 

CIÊNCIAS 8 - Coleção Interativa - Cláudio R. Leal, Márcio F. Machado e Nair E. S. Ebling - CPB 

GEOGRAFIA 8 - Coleção Interativa - Luís Roberto Halama e Sandra Lessa - CPB  

HISTÓRIA 8 - Coleção Interativa - Ubirajara F. Prestes Filho e Edson Xavier - CPB 

ARTE 8 - Coleção Interativa - Agla Lessa e Marla Lüdtke - CPB 

LÍNGUA INGLESA  8 - Coleção Interativa - Beth Vollmer Chagas e José Augusto Oliveira - CPB 

LÍNGUA ESPANHOLA 8 - Coleção Interativa - Doris M. Santos e Sueliana C. Nascimento Dias - CPB  

ENSINO RELIGIOSO 8 - Coleção Interativa - Adolfo Suárez, Marcos De Benedito e Rodrigo Silva – CPB 

APOSTILA DE LEITURA – Atualidades - APS 

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Tribos Urbanas – Plabic D.Ostuni - CPB 

Fuhara – Jacques Oliver - CPB 

Dom Quixote – Miguel de Cervantes - ÁTICA 

Lost in The Woods – A LEVEL 2 - Luiz H. Rose, Maria Fatureto e Tereza Sekiya – CAMBRIDGE 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 bloco de papel canson A4 

1 apontador com depósito grande 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

2 colas branca grande 110g 

3 colas bastão – 20gr 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas pretas 

2 canetas esferográficas vermelhas 

1 caneta marca texto 

1 caderno de desenho 100 folhas 

2 cadernos universitários de 10 matérias 
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1 compasso sem tira linha 

2 fitas corretiva 

1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180,  1 esquadro) 

5 lápis pretos sextavado nº 2 

1 tesoura sem ponta 

1 pasta plástica transparente 

1 caixa de tinta guache com 6 cores 

1 pincel redondo nº 0 

1 pincel chato nº 6 

1 pincel chato nº 14 

2 lápis 6B  

1 tela 1 tela (tamanho:40x50) 

1 JALECO BRANCO manga longa  

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

9º ANO 

LIVROS DIDÁTICOS 

LÍNGUA PORTUGUESA 9 - Coleção Interativa - Eliane Hosokawa Imayuki – CPB  

MATEMÁTICA 9 - Coleção Interativa - Alexandre Luís T. Carvalho e Lourisnei Fortes Reis - CPB 

CIÊNCIAS 9 - Coleção Interativa - Cláudio R. Leal, Márcio Fraiberg Machado e Nair E. S. Ebling - CPB 

GEOGRAFIA 9 - Coleção Interativa - Luís Roberto Halama e Sandra Lessa - CPB  

HISTÓRIA 9 - Coleção Interativa - Ubirajara F. Prestes Filho e Edson Xavier - CPB  

ARTE 9 - Coleção Interativa - Agla Lessa e Marla Lüdtke - CPB 

LÍNGUA INGLESA 9 - Coleção Interativa – Beth Vollmer Chagas e José Augusto Oliveira - CPB 

LÍNGUA ESPANHOLA 9 - Coleção Interativa - Doris M. Santos e Sueliana C. Nascimento Dias - CPB 

ENSINO RELIGIOSO 9 - Coleção Interativa - Adolfo Súarez, Marcos De Benedicto e Rodrigo Silva – CPB  

APOSTILA DE LEITURA – Atualidades - APS 

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

De bem com você – Sueli X. Ferreira e Marcos De Benedicto – CPB 

O Gato que salvou o trem e outras histórias – Iracy F. Oliveira – CPB 

Iracema – Walciyr Carrasco – ÁTICA 

Dez dias de Cortiço – Ivan Jaf – ÁTICA 

Let´s Do it Together – A LEVEL 4 - Luiz H. Rose, Maria Fatureto e Tereza Sekiya - CAMBRIDGE 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

1 bloco de papel canson A4 

1 apontador com depósito grande 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

2 colas branca grande 110g 

3 colas bastão – 20gr 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

1 jogo de canetinhas hidrocor 12 cores 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas pretas 

2 canetas esferográficas vermelhas 

1 caneta marca texto 
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1 caderno de desenho 100 folhas 

2 cadernos universitários de 10 matérias 

1 compasso sem tira linha 

2 fitas corretiva 

1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro) 

5 lápis pretos sextavado nº 2 

1 tesoura sem ponta 

1 pasta plástica transparente 

1 caixa de tinta guache com 6 cores 

1 pincel redondo nº 0 

1 pincel chato nº 6 

1 pincel chato nº 14 

2 lápis 6B  

1 tela (tamanho:40x50) 

1 JALECO BRANCO manga longa     

 

1º ENSINO MÉDIO 

LIVROS DIDÁTICOS 

SISTEMA INTER@TIVO DE ENSINO - COLEÇÃO 1º ANO - CPB  

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

O fim do começo – Carolina C. Cavalcanti - CPB 

Recruta 27 – Ozeas C. Moura - CPB  

Os Lusíadas - Clássicos Saraiva - Luís de Camões 

Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles - GLOBAL 

New York – Vicky Shipton - PEARSON 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

1 cola branca 110gr 

2 colas bastão – 20gr 

3 estojos HB 0,7 

1 lapiseira 0,7 

2 lápis preto – 6B 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas vermelhas 

2 canetas esferográficas pretas 

1 caneta marca-texto 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

2 cadernos Universitários 10 matérias 

1 compasso sem tira linha 

1 fita corretiva 

1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro) 

1 apontador com depósito 

1 JALECO BRANCO manga longa  

 

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 
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2º ENSINO MÉDIO 

LIVROS DIDÁTICOS 

SISTEMA INTER@TIVO DE ENSINO - COLEÇÃO 2º ANO - CPB  

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Histórias que a gente gosta - Diversos - CPB 

Fugindo para a liberdade – Doru Tarita e Kara Kerbs – CPB 

Quincas Borba – Machado de Assis - SARAIVA 

A hora da Estrela - Clarice Lispector - ROCCO  

Romeo and Juliet – Willian Shakspeare - PEARSON  

 

MATERIAIS ESCOLARES 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

1 cola branca 110gr 

2 colas bastão – 20gr 

3 estojos HB 0,7 

1 lapiseira 0,7 

2 lápis preto – 6B 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas vermelhas 

2 canetas esferográficas pretas 

1 caneta marca-texto 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

2 cadernos Universitários 10 matérias 

1 compasso sem tira linha 

1 fita corretiva 

1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180,  1 esquadro) 

1 apontador com depósito 

1 JALECO BRANCO manga longa  

 

 (Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

31 
 

 

 

3º ENSINO MÉDIO 

LIVROS DIDÁTICOS 

SISTEMA INTER@TIVO DE ENSINO - COLEÇÃO  3º ANO - CPB  

BÍBLIA JOVEM - EDUCAÇÃO ADVENTISTA - CPB  

AGENDA JOVEM 2020 – CPB 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA  

DICIONÁRIO DE LÍNGUA INGLESA 

DICIONÁRIO DE LÍNGUA ESPANHOLA  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

Histórias de tirar o fôlego – Helen Lee - CPB 

Vaso de Barro – Neila D. Oliveira – CPB 

Campo Geral – Guimarães Rosa - GLOBAL 

Angústia – Graciliano Ramos – RECORD 

The Merchant of Venice – Willian Shakespeare - PEARSON 

 

MATERIAIS ESCOLARES 

2 borrachas grandes brancas (macias) 

1 cola branca -110gr 

2 colas bastão – 20gr 

3 estojos HB 0,7 

1 lapiseira 0,7 

2 lápis preto – 6B 

2 canetas esferográficas azuis 

2 canetas esferográficas vermelhas 

2 canetas esferográficas pretas 

1 caneta marca-texto 

1 caixa lápis de cor 24 cores 

2 cadernos Universitários 10 matérias 

1 compasso sem tira linha 

1 fita corretiva 

1 Kit de esquadros (1 régua 30cm, 1 transferidor 180,  1 esquadro) 

1 apontador com depósito 

1 JALECO BRANCO manga longa  

 

 (Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar) 

 

 

 

 

 

 


