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Diretor de Educação
Prof. Harryson Kerschener 

Júlio dos Reis

Educação Adventista uma rede educacional que vai “MUITO ALÉM DO ENSINO”
Seja muito bem-vindo a uma das maiores redes educacionais do mundo!
A rede de escolas Adventistas está presente em mais de 145 países, atendendo da 
educação infantil ao ensino superior. São mais de 8.540 instituições, atendendo a mais de 
2 milhões de alunos, com uma equipe de mais de 107.000 professores. Um sistema 
educacional consistente, baseado em princípios e valores bíblicos que somados ao 
compromisso de qualidade pedagógica buscam a formação integral dos educandos. No 
Brasil, a Rede Adventista de Educação está presente desde 1.896, portanto, são 125 anos de 
atuação. Hoje, conta com mais de 512 instituições espalhadas pelo país, com mais de 
12.000 professores e mais de 225.000 alunos. 
Nossas escolas apresentam estruturas modernas, adequadas para a promoção de uma 
aprendizagem significativa com foco na vida profissional, pessoal e espiritual de nossos 
alunos. Primamos por profissionais qualificados que passam por capacitações ao longo 
do ano, visando a uma melhor relação ensino e aprendizagem. 
Contamos ainda com uma editora, Casa Publicadora Brasileira (CPB), que oferece  um 
material didático único, produzido dentro do conceito de metodologias voltadas ao 
melhor desenvolvimento de cada aluno.
Os estudantes que passam em nossas escolas recebem a positiva influência dos 
ensinamentos bíblicos-cristãos, sendo o propósito primordial da nossa educação ir a 
“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, não só  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 à família Educação Adventista!
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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 14 Unidades Escolares:

Rua Pr. Jerônimo Granero Garcia, 354 
Jardim IAE CEP: 05890-140
São Paulo - SP   Fone: (11) 2348-3121
🌐 eaa.educacaoadventista.org.br   
✉ eaa@ucb.org.br 

Escola Adventista da Alvorada

Rua Antônio Salvia, 125 
Parque Maria Helena CEP: 05854-030
São Paulo - SP   Fone: (11) 2344-0800
🌐 eacf.educacaoadventista.org.br 
✉  eacf@ucb.org.br

Escola Adventista de Campo de Fora

Avenida Ellis Maas, 600 
Capão Redondo CEP: 05859-000
São Paulo - SP   Fone: (11) 2344-3644
🌐  caegw.educacaoadventista.org.br 
✉  caegw@ucb.org.br 

Colégio Adventista Ellen G. White
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Rua Eliane Araújo Neves, 150 
Campo Limpo CEP: 05758-090
São Paulo - SP   Fone: (11) 2344-2399 
🌐 cacli.educacaoadventista.org.br 
✉  cacli@ucb.org.br

Colégio Adventista do Campo Limpo

Rua Julieta Jacyra Gallo, 270
Chácara Lídia CEP: 06843-445
Embu das Artes - SP   Fone: (11) 4785-8282
🌐 caea.educacaoadventista.org.br 
✉  caea@ucb.org.br 

Colégio Adventista de Embu das Artes

Avenida Eduardo Roberto Daher, 155
Centro CEP: 06850-040 
Itapecerica da Serra - SP 
Fone: (11) 4668-6100
🌐 cais.educacaoadventista.org.br  
✉ cais@ucb.org.br

Colégio Adventista de Itapecerica da Serra

Rua Henrique San Mindlin, 99
Jardim São Bento Novo CEP: 05882-000  
São Paulo - SP   Fone: (11) 3144-3900
🌐 eajp.educacaoadventista.org.br 
✉ eajp@ucb.org.br 

Escola Adventista Jardim das Palmeiras
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Rua Flandres, 400 
Chácara Santa Maria CEP: 05879-440
São Paulo - SP Fone: (11) 3016-0800
🌐 eatw.educacaoadventista.org.br 
✉ eatw@ucb.org.br

Rua Milton Guimill, 64
Jardim Lilah CEP: 05885-350
São Paulo - SP   Fone: (11) 3254-9676
🌐 eajl.educacaoadventista.org.br 
✉ eajl@ucb.org.br

Rua Romeu Monti, 785 
Centro CEP: 11930-000  
Pariquera-Açú - SP   Fone: (13) 3856-1819
🌐 eap.educacaoadventista.org.br 
✉ eap@ucb.org.br 

Avenida José André de Moraes, 1200
Jardim Monte Alegre  CEP: 06755-260 
Taboão da Serra - SP Fone: (11) 2763-9400
🌐 cats.educacaoadventista.org.br 
✉ cats@ucb.org.br 

Escola Adventista de Pariquera-Açú

Colégio Adventista de Taboão da Serra

Escola Adventista do Jardim Lilah

Escola Adventista Thiago White
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Rua Arthur Bliss, 359 
Vila das Belezas CEP: 05842-020   
São Paulo - SP Fone: (11) 3056-4505
🌐 eavb.educacaoadventista.org.br 
✉ eavb@ucb.org.br 

Rua Canadá, 194 
Vila Ribeirópolis CEP: 11900-000
Registro - SP Fone: (13) 3828-1699
🌐 car.educacaoadventista.org.br 
✉ car@ucb.org.br 

Av. João Paulo II, 1366
Santa Tereza CEP: 06804-200
Embu das Artes - SP Fone: (11) 3372-8280
🌐 eapi.educacaoadventista.org.br   
✉ eapi@ucb.org.br

Escola Adventista da Vila das Belezas

Colégio Adventista de Registro

Colégio Adventista Pirajuçara



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 desse 
período, havendo vagas disponíveis e preenchidas as demais condições exigidas, 
conforme Edital de Matrículas na unidade escolar.

CRITÉRIOS PARA INGRESSO
✔ Educação Infantil: idade mínima equivalente ao 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;

Resolução CNE/CEB no 2, de 09/10/2018, no artigo 2o que estabelece “A data de corte 
etário vigente em todo o território nacional, para todas as redes e instituições de 
ensino, públicas e privadas, para matrícula inicial na Educação Infantil aos 4 (quatro) 
anos de idade, e no Ensino Fundamental aos 6 (seis) anos de idade, é aquela definida 
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais, ou seja, respectivamente, aos 4 (quatro) e aos 6 
(seis) anos completos ou a completar até 31 de março” - Conselho Estadual de 
Educação.

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.

O processo para rematrícula está disponível no Portal da Educação. Acesse 
login.educacaoadventista.org.br e entre com seus dados de usuário.
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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 Orientação Educacional da unidade escolar e 
apresentação de laudo e/ou diagnóstico do especialista.

educacaoadventista.org.br
PORTAL EDUCACIONAL
A Rede Educacional Adventista possui o seu próprio Portal Educacional e coloca à 
disposição de todos o E-CLASS, maior plataforma de ensino do Brasil, com mais de 3,5 
milhões de acessos diários.

Nele você encontrará:
✔ Agenda online: conteúdos dados em sala de aula e tarefas de casa;
✔ Calendário: a partir desse atalho é possível acessar as aulas anteriores ou futuras 

de forma mais prática. Ao selecionar um dia específico, ele será carregado em 
destaque junto com a semana correspondente.

✔ Tela de apresentação das aulas criadas pelos professores organizada por dia.
✔ Aulas do dia: a tabela apresenta as aulas do aluno organizadas por dia. O 

objetivo é criar o ambiente mais semelhante ao horário de aulas da turma. Observe, 
que por padrão, as aulas do dia vigente estarão em destaque.

✔ Aula individual: caso o professor crie uma aula específica para um aluno, ela 
estará identificada com a estrela na listagem de aulas.

✔ Aulas pendentes: nessa tabela serão apresentadas as aulas não concluídas e que 
ainda estão dentro do prazo de entrega. Após o prazo, a aula poderá ser acessada 
somente por meio da tabela de aulas do dia.

✔ Boletim de notas e acompanhamento do desempenho acadêmico;

http://www.educacaoadventista.org.br
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✔ 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.

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 da Educação Infantil ao Ensino Médio contam com infraestrutura 
multimídia (computador, Smart TV / projetor, câmera e internet) para melhor 
qualidade das aulas híbridas (presencial ou remota).
Além da estrutura de ponta, os professores e alunos contam com as ferramentas 
Google Workspace for Education e Microsoft Office 365 Educação.  Ferramentas 
fáceis de usar que oferece uma base flexível e segura para aprendizagem, colaboração 
e comunicação.



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 responsabilizamos pelos mesmos.

✔ Enviar os livros e cadernos já encapados e etiquetados no início das aulas.
✔ A leitura de paradidáticos é de uso obrigatório. Eles têm o propósito de oferecer 

o desenvolvimento das habilidades de leitura, escrita e interpretação dos alunos.
✔ O material não consumível (lancheira, estojo, etc.) cada família fará a opção se 

deve ou não adquirir.
✔ A agenda é de uso obrigatório. Tem como objetivo melhorar a comunicação 

entre a escola e pais, com o objetivo de ensinar a organização e disciplina.
✔ Atentar para a não reutilização de livros didáticos – são consumíveis e pode 

trazer significativos prejuízos acadêmicos aos alunos.

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.

Manual da Família 202212
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Para alunos do  4º ao 
3º EM,  o simulado é 
um instrumento 
avaliativo  externo e 
tem o objetivo de 
avaliar o 
desempenho 
individual dos
alunos. Portanto, a 
data é única e não 
haverá possibilidade 
da aplicação para os 
casos de faltas
justificadas ou não 
justificadas.

Simulados

Colabora no processo 
de construção do 
conhecimento 
musical de forma 
lúdica.

Musicalização e 
Canto Coral

Ensino sobre a 
origem do Universo, e 
de todas as formas 
de vida através da 
criação de Deus.

Criacionismo

O Festival Esportivo 
envolve alunos do 6º 
Ano ao EM dando 
ênfase ao trabalho 
em equipe, a 
dedicação, a 
disciplina e a
integração entre os 
alunos.

FECAPS

Conhecimento das 
grandes verdades 
bíblicas através do 
seu estudo diário.

Leitura Bíblica 
Diária

Tem como objetivo o 
desenvolvimento da 
prática da 
Responsabilidade 
Social Sustentável e 
Cristã.
Nossos alunos 
poderão assumir 
comportamentos 
sociais responsáveis, 
percebendo o 
importante vínculo 
com a sociedade, 
desenvolvendo ações 
filantrópicas para 
colaborar na solução 
de problemas de 
grupos 
desfavorecidos.

Responsabilidade 
Social e 

Sustentabilidade

É oferecido para os 
alunos, a partir do 8º 
ano, um programa de 
Intercâmbio 
Linguístico e Cultural 
com 15 dias nos EUA 
e/ou Inglaterra.
Ao participar deste 
intercâmbio, o aluno 
adquire:
✔ Conhecimento 
intelectual e pessoal;
✔ Vivência com a 
língua inglesa;
Conhecimento da 
ciência, cultura e 
arquitetura da 
cidade/país.

Intercâmbio 
Cultural

Desenvolver valores 
de interação com os 
outros e com o meio 
ambiente.

Vivenciando 
Valores
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Visa desenvolver 
cidadãos críticos 
frente a seus direitos 
e deveres.

Ética e Cidadania

Auxilia na 
compreensão da 
origem da vida, sob o 
ponto de vista 
científico 
relacionando-o com 
a Bíblia.

História da Vida

Inclusão de 
ferramentas que 
possibilitem a maior 
qualificação 
educacional.

Tecnologia

Consistente no 
desenvolvimento de 
comportamentos 
autônomos e 
saudáveis diante das 
finanças.

Educação 
Financeira

Programa Adventista 
de Avaliação da 
Educação Básica, 
para o contínuo 
aperfeiçoamento da 
qualidade 
acadêmica.

PAAEB

Contribui para a 
escolha da carreira 
profissional.

Teste de 
Orientação 
Vocacional

Desenvolvimento de 
ações de Educação 
Alimentar e 
Nutricional para 
conscientizar toda a 
comunidade escolar 
(educadores, pais e 
alunos), visitas 
técnicas nas cantinas 
escolares para o 
controle 
higiênico-sanitário 
dos insumos, 
reduzindo o risco de 
contaminação e 
acompanhamento 
nutricional dos 
alunos.

Saúde

Reforçar o 
posicionamento da 
Educação 
Adventista na 
preocupação com o 
cuidado e 
preservação do 
meio ambiente.

Um Dia de 
Esperança para o 

Planeta

Contribui para o 
desenvolvimento das 
habilidades leitoras. 
Ensino Fundamental 
I.

Projeto de Leitura 
Pequenos Leitores

Projeto educativo e 
de prevenção contra 
o abuso e a violência.

Quebrando o 
Silêncio

Desenvolve a 
responsabilidade, 
ameniza conflitos 
internos, desenvolve 
o ato de cuidar e 
estimula a 
criatividade na 
Educação Infantil.

Projeto Sentimento
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O Tutoriar é um site 
de ensino à distância 
com um método 
novo de ensino, 
através de videoaulas 
e resoluções de 
exercício, com uma 
linguagem moderna 
e atual. 
3º EF I ao EF II.

Projeto Tutoriar

Incentivar o aluno a 
pesquisar, ler e 
debater temas atuais. 
Ensino Fundamental 
II.

Projeto de Leitura 
Atualidades

O Ensino Médio representa 
uma fase de profundas 
reflexões que envolvem o 
vestibular, a formação 
profissional e a realização 
pessoal. É um momento
em que o jovem estabelece 
objetivos, analisa alternativas 
que permitam a sua inserção 
no tão concorrido mercado de 
trabalho. Entendemos que o 
único caminho que pode 
aproximar seus sonhos da 
realidade são os estudos. No 
entanto, vale considerar que o 
estudante deve preparar-se 
com antecedência.
Não é viável acumular os 
estudos para as semanas que
antecedem os vestibulares ou 
o Enem, pois isso,  pode gerar 
ansiedade, agitação e um mau 
desempenho nas provas.
Nesse contexto, a Rede 
Educacional Adventista 
disponibiliza para os alunos do 
3º EM o programa do 
Intensivão que ocorre de 
forma on-line, possibilitando
que o aluno revise os 
conteúdos e organize os 
estudos sem sair de casa.
O programa é composto de:
  ✔ Discussão de temas das 
atualidades nacionais e 
internacionais;
  ✔ Oficinas de Redação;
  ✔ Revisão das provas dos 
principais vestibulares e
  ✔ Enem dos últimos anos;
  ✔ Simulados.

Intensivão
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Atendendo às exigências da Lei  nº 13.415/2017 que alterou a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional trabalharemos em 2022 com uma nova organização curricular 
para o Ensino Médio, mais flexível e que possibilita o protagonismo estudantil.

 O novo desenho do Ensino Médio contará com:

✔ Novo material
✔ Áreas de aprofundamento
✔ Unidades curriculares
✔ Itinerários formativos 
✔ Projeto de vida 

O currículo terá 3.000 horas/aula mínimas, distribuídas ao longo dos três anos do 
Ensino Médio com, no máximo 1.800h destinadas à formação geral básica e, no 
mínimo, 1.200h destinadas aos itinerários formativos. 

A implantação acontecerá de forma gradual, ou seja, em 2022 atenderemos o 1º EM, 
em 2023 o 2º EM e em 2024 se completará o ciclo com o 3º EM.

A Formação Geral Básica e o Núcleo Comum deverão ser cursada por todos, enquanto 
os percursos formativos nas áreas de Ciências da Natureza e Ciências Humanas serão 
escolhidos pelo aluno.

Além de cursar as disciplinas tradicionais pertinentes a esse segmento, o estudante 
também terá acesso às disciplinas eletivas, escolhidas de acordo com o seu interesse. 
A sua implementação tem como finalidade aumentar a autonomia, o engajamento e 
o protagonismo dos discentes, uma vez que eles passam a conduzir seu processo de 
aprendizagem.

Formação 
Geral Básica

Linguagens

Matemática

Ciências da 
Natureza

Ciências 
Humanas

Núcleo 
Comum

Ensino 
Religioso

Linguagens

Matemática

Projeto de 
vida

Itinerários

Ciências 
Humanas

Ciências da 
Natureza

Eletivas

Não 
obrigatórias
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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;

✔ 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 2022!!!
Departamento de Educação/ APS
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“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



SIE - Educação Infantil - Maternal - 1º Semestre
SIE - Educação Infantil - Maternal - 2º Semestre
Pasta de Portfólio - Educação Adventista 
Caderno de Atividade - Preciosas Histórias  - Vol I- CPB 
Bíblia Preciosas Histórias - CPB
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Descobrindo as Cores com a Luísa 
Avental Infantil - Nosso Amiguinho

2 Algodão em bolas coloridas 
2 Apontador com depósito – duplo 
2 Bloco criatividade colore neon A4 / Papel Lumi Paper
2 Borracha branca grande macia 
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
2 Cola bastão - 20g 
1 Cola colorida - 6 Cores 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Estojo com divisória
1 Folha de lixa (Fina - 120) 
1 Folha de lixa (Grossa - 80)
1 Giz de cera 12 C Big. Triangular
2 Lápis de cor tamanho jumbo - 12 Cores 
2 Lápis preto triangular tamanho jumbo 
1 Massinha para modelar (base amido) – 500g 
1 Palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 
1 Pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  
1 Pincel chato - n° 14  
2 Pintura a dedo 30ml - 6 cores -
1 Prendedor de roupa  - 1 dúzia (madeira) 
1 Rolo de espuma (pequeno) 
20 Sacos de zipa tudo - médio 
1 Tela de pintura - 20x30cm  
1 Tesoura escolar - sem ponta 
2 Tinta guache 15ml -  12 cores 

2 Cremes dentais
2 Escovas com capinha protetora
1 Toalha necessarie

Livros - Didáticos e Paradidáticos
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Maternal - 3 anos

Materiais Escolares

Material de Higiene

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)
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SIE - Educação Infantil - Pré I - 1º Semestre
SIE - Educação Infantil - Pré I - 2º Semestre
Pasta de Portfólio - Educação Adventista
Bíblia Preciosas Histórias- CPB 
Caderno de Atividade - Preciosas Histórias  - Volume 2- CPB
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Fofoquinha, a foca fofa - CPB
Avental Infantil - Nosso Amiguinho

1 Algodão em bolas coloridas 
2 Apontador com depósito – duplo 
2 Borracha branca grande macia 
1 Bloco criatividade colore neon A4 / Papel Lumi Paper
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
3 Cola bastão - 20g 
2 Cola colorida - 6 Cores 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Estojo com divisória
1 Folha de lixa (Fina - 120) 
1 Folha de lixa (Grossa - 80)
1 Giz de cera 12 C Big. Triangular
1 Lantejoulas grande 
2 Lápis de cor tamanho jumbo - 12 Cores 
3 Lápis preto triangular tamanho jumbo 
2 Massinha para modelar (base amido) – 500g 
1 Palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 
1 Pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm 
1 Pincel chato - n° 14  
1 Pintura a dedo 30ml - 6 cores 
1 Prendedor de roupa  - 1 dúzia (madeira) 
1 Rolo de espuma (pequeno) 
5 Sacos de zipa tudo - grande 
5 Sacos de zipa tudo - médio  
1 Tela de pintura - 20x30cm 
1 Tesoura escolar - sem ponta 
1 Tinta guache 15ml -  12 cores 

2 Cremes dentais
2 Escovas com capinha protetora
1 Toalha necessarie

Livros - Didáticos e Paradidáticos

Pré I - 4 anos

Materiais Escolares

Material de Higiene

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)
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SIE - Educação Infantil - Pré II - 1º Semestre
SIE - Educação Infantil - Pré II - 2º Semestre
Pasta de Portfólio
Bíblia Preciosas Histórias- CPB 
Caderno de Atividade - Preciosas Histórias  - Volume 3- CPB 
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
A Aventura das Letras - CPB
Família todo mundo tem - CPB 
Avental Infantil - Nosso Amiguinho

1 Algodão em bolas coloridas 
2 Apontador com depósito – duplo 
1 Bloco criatividade colore neon A4/ Papel Lumi Paper
2 Borracha branca grande macia 
1 Caderno brochura capa dura grande 50 folhas - VERMELHO
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
1 Canetinha Jumbo 12 Cor.Ponta Grossa 
3 Cola bastão - 20g 
1 Cola colorida - 6 Cores 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Giz de cera 12 C Big. Triangular 
1 Estojo com divisória
1 Folha de lixa (Grossa - 80)
1 Lantejoulas grande 
1 Lápis de cor tamanho jumbo - 12 Cores 
4 Lápis preto triangular tamanho jumbo 
1 Massinha para modelar (base amido) – 500g
1 Palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 
1 Pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm 
1 Pincel chato - n° 14  
1 Prendedor de roupa  - 1 dúzia (madeira) 
10 Sacos de zipa tudo - médio 
1 Tela de pintura - 20x30cm 
1 Tesoura escolar - sem ponta 
1 Tinta guache 15 ml - 6 cores

2 Cremes dentais
2 Escovas com capinha protetora
1 Toalha necessarie

Livros - Didáticos e Paradidáticos

Pré II - 5 anos

Materiais Escolares

Material de Higiene

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)
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SIE - Sistema Interativo Ensino - 1º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino - 1º Ano - 2º Semestre
Escreva Corretamente Volume A 
Projeto Soletrando
Apostila Ler é uma Aventura 1  - CPB
Arte e Música Interagir e Crescer 1º Ano
Língua Inglesa Interagir e Crescer 1º Ano
Ensino Religioso Interagir e Crescer 1º Ano
Bíblia para crianças - CPB  - Charlotte Lessa
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Marcelo Pipoca - Ed Artletras 
O menino que tudo queria - CPB
Avental Infantil - Nosso Amiguinho

2 Apontador com depósito grande 
1 Bloco criatividade colore neon A4 / Papel Lumi Paper
2 Borracha branca grande macia 
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - AZUL
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - VERMELHO
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
1 Caderno espiral meia pauta capa dura 40 folhas
1 Canetinha hidrocor 12 cores 
3 Cola bastão - 20g 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Estojo com divisória
2 Lápis de cor - 24 cores  
5 Lápis preto sextavado - nº 2 
1 Massinha para modelar (base amido) – 500g 
1 Palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 
1 Pincel chato - n° 14  
1 Tesoura escolar - sem ponta 
2 Tinta guache 15 ml - 6 cores

2 Cremes dentais
2 Escovas com capinha protetora
1 Toalha necessarie

Livros - Didáticos e Paradidáticos

1º Ano - Ensino Fundamental

Materiais Escolares

Material de Higiene

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)
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 2º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino- 2º Ano - 2º Semestre
Escreva Corretamente Volume B 
Apostila Ler é uma Aventura 2 - CPB
Arte e Música Interagir e Crescer 2
Língua Inglesa Interagir e Crescer 2
Ensino Religioso Interagir e Crescer 2
Bíblia para crianças - CPB  - Charlotte Lessa
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Dicionário da Língua Portuguesa
O sorriso perdido  - CPB
O Menino que aprendeu a ver - Editora Moderna 

1 Alfabeto móvel em EVA 
2 Apontador com depósito grande 
1 Bloco criatividade colore neon A4/ Papel Lumi Paper
3 Borracha branca grande macia
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - AZUL
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - VERMELHO
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
1 Caderno espiral meia pauta capa dura 40 folhas
1 Canetinha hidrocor 12 cores 
4 Cola bastão - 20g 
1 Cola colorida - 6 Cores 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Estojo com divisória
1 Lápis de cor - 24 cores   
6 Lápis preto sextavado - nº 2 
1 Palitos de sorvete coloridos – 100 unidades 
1 Pasta plástica Polionda com elástico transparente – 20mm  
1 Pincel - nº 6 
1 Régua de plástico - 30 cm 
1 Tesoura escolar - sem ponta 
2 Tinta guache 15 ml - 6 cores

Livros - Didáticos e Paradidáticos

2º Ano - Ensino Fundamental

Materiais Escolares

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)
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 3º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino- 3º Ano - 2º Semestre
Escreva Corretamente Volume C 
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 3ºano
Apostila Ler é uma Aventura 3 - CPB
Arte e Música Interagir e Crescer 3
Língua Inglesa Interagir e Crescer 3
Ensino Religioso Interagir e Crescer 3
Bíblia do Estudante
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Dicionário da Língua Portuguesa
Felicidade - CPB
Coração que bate, sente - Editora do Brasil

2 Apontador com depósito grande 
1 Bloco criatividade colore neon A4 /Papel Lumi Paper
3 Borracha branca grande macia 
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas  - AMARELO 
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - AZUL
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas  -VERDE
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - VERMELHO
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
1 Canetinha hidrocor 12 cores
3 Cola bastão - 20g 
1 Cola colorida - 6 Cores 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Estojo com divisória
2 Lápis de cor - 24 cores   
4 Lápis preto sextavado - nº 2
1 Pasta plástica transparente com elástico - fina
1 Pincel - nº 6 
1 Régua de plástico - 30 cm 
1 Tesoura escolar - sem ponta 
2 Tinta guache 15 ml - 6 cores

Livros - Didáticos e Paradidáticos

3º Ano - Ensino Fundamental

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)

Materiais Escolares
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 4º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino- 4º Ano - 2º Semestre
Escreva Corretamente Volume D 
Apostila Ler é uma Aventura 4 - CPB
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 4º ano 
Arte e Música Interagir e Crescer 4
Língua Inglesa Interagir e Crescer 4
Ensino Religioso Interagir e Crescer 4
Bíblia do Estudante
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Dicionário da Língua Portuguesa
A Menina de Chinelo de dedo - CPB
São Paulo de Colina a cidade  - Editora Cortez
Flauta Germânica

2 Apontador com depósito grande
1 Bloco criatividade colore neon A4/ Papel Lumi Paper
2 Borracha branca grande macia 
1 Caderno brochura capa dura grande 50 folhas  - AMARELO
1 Caderno brochura capa dura grande 50 folhas  -VERDE
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - AZUL
1 Caderno brochura capa dura grande 96 folhas - VERMELHO
1 Caderno espiral cartografia capa dura grande 96 folhas 
2 Caneta esferográfica escrita azul 
2 Caneta esferográfica escrita preta
2 Caneta esferográfica escrita verde 
2 Caneta esferográfica escrita vermelha 
2 Caneta marca texto - Amarelo 
1 Canetinha hidrocor 12 cores 
3 Cola bastão - 20g 
1 Cola colorida - 6 Cores 
2 Cola líquida branca - 110g
1 Estojo com divisória
2 Fita corretiva Tape - 5mm x 5,5m 
1 Lápis de cor - 24 cores   
4 Lápis preto sextavado - nº 2 
1 Pasta plástica transparente com elástico - fina
1 Pincel - nº 6 
1 Régua de plástico - 30 cm 
1 Régua geométrica 
1 Tesoura escolar - sem ponta 
2 Tinta guache 15 ml - 6 cores

Livros - Didáticos e Paradidáticos

4º Ano - Ensino Fundamental

Materiais Escolares

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)
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 5º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino- 5º Ano - 2º Semestre
Escreva Corretamente volume E
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 5º ano
Apostila Ler é uma Aventura 5 - CPB
Língua Inglesa Interagir e Crescer 5 
Arte e Música Interagir e Crescer 5
Ensino Religioso Interagir e Crescer 5
Bíblia do Estudante
Agenda Infantil 2022 - Nosso Amiguinho
Dicionário da Língua Portuguesa
Além da Magia - CPB
Eu produzo menos lixo - Editora Cortez
Flauta Germanica

2 Apontador com depósito grande 
1 Bloco criatividade colore neon A4 -  Papel Lumi Paper
2 Borracha branca grande macia
1 Caderno espiral capa dura grande 100  folhas - AMARELO 
1 Caderno espiral capa dura grande 100  folhas - VERDE
1 Caderno espiral capa dura grande 100  folhas - VERMELHO 
1 Caderno espiral capa dura grande 100 folhas - AZUL 
1 Caderno espiral cart. capa dura grande 96 folhas - milimetrado
1 Calculadora simples
2 Caneta esferográfica escrita azul 
2 Caneta esferográfica escrita preta 
2 Caneta esferográfica escrita verde 
2 Caneta esferográfica escrita vermelha 
2 Caneta marca texto - Amarelo 
1 Canetinha hidrocor 12 cores 
3 Cola bastão - 20g 
2 Cola líquida branca - 110g 
1 Estojo com divisória
2 Fita corretiva Tape - 5mm x 5,5m 
1 Lápis de cor - 24 cores  
4 Lápis preto sextavado - nº 2 
1 Pasta plástica catálogo grossa -  100 folhas  
1 Pasta plástica transparente com elástico - fina
1 Pincel - nº 6 
1 Régua de plástico - 30 cm 
1 Régua geométrica 
1 Tesoura escolar - sem ponta 
2 Tinta guache 15 ml - 6 cores
1 Transferidor com 90 graus em ambos os lados 

Livros - Didáticos e Paradidáticos

5º Ano - Ensino Fundamental

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)

Materiais Escolares
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 6º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino- 6º Ano - 2º Semestre 
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 6º ano
Artes - SIE - 6º Ano
Língua Inglesa - SIE - 6º Ano
Ensino Religioso - SIE - 6º Ano
Língua Espanhola - Coleção Interativo 6
Apostila de Leitura  - 6º Ano
Agenda Jovem 2022 
Bíblia do Estudante
Dicionário Inglês - Longman - Pearson
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo

Promessa Malfeita - Flávio Menezes, Thiago Lobo - CPB
O menino narigudo - Walcyr Carrasco - Moderna

1 bloco de papel canson A4
1 apontador com depósito grande
2 borrachas grandes brancas (macias)
1 cola líquida branca grande - 110g
2 colas bastão – 20g
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 espiral de cartografia capa dura -  96 folhas
2 cadernos espiral universitário - 96 folhas
2 cadernos universitários de 10 matérias
1 compasso sem tira linha
2 fitas corretiva
1 Kit escolar (1 régua 30cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro)
3 lápis pretos sextavado nº 2
2 lápis pretos sextavado nº 6b
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
1 tela (tamanho 20x30)
1 JALECO BRANCO  

Livros Didáticos

6º Ano - Ensino Fundamental

Livros Paradidáticos

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

Materiais Escolares
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 7º Ano - 1º Semestre
SIE - Sistema Interativo Ensino- 7º Ano - 2º Semestre
Artes - SIE - 7º Ano
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 7º ano
Língua Inglesa - SIE - 7º Ano
Ensino Religioso - SIE - 7º Ano
Língua Espanhola - Coleção Interativa 7
Apostila de Leitura e Atualidades 7º Ano 
Agenda Jovem 2022
Bíblia do Estudante
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo
Dicionário de Inglês - Longman - Pearson

Esquadrão 7 – Deniz Cruz - CPB 
O diário de Anne Frank (Capa comum - Edição 2019)

1 bloco de papel canson A4
1 apontador com depósito grande
2 borrachas grandes brancas (macias)
1 cola líquida  branca grande - 110g
2 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 espiral de cartografia capa dura -  96 folhas
2 cadernos espiral universitário - 96 folhas
2 cadernos universitários de 10 matérias
1 compasso sem tira linha
2 fitas corretiva
1 Kit escolar (1 régua 30cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro)
3 lápis pretos sextavado nº 2
2 lápis pretos sextavado nº 6b
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
1 tela (tamanho 20x30)
1 JALECO BRANCO 

Livros Didáticos

7ºAno - Ensino Fundamental

Livros Paradidáticos

Materiais Escolares

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar)
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SIE - Sistema Interativo Ensino- 8º Ano - 1º Semestre - NOVO
SIE - Sistema Interativo Ensino- 8º Ano - 2º Semestre - NOVO
Artes - SIE - 8º Ano- NOVO
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 8º ano
Língua Inglesa - SIE - 8º Ano- NOVO
Ensino Religioso - SIE - 8º Ano- NOVO
Língua Espanhola - Coleção Interativa 8
Apostila de Leitura e Atualidades 8º Ano
Agenda Jovem 2022
Bíblia do Estudante
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo
Dicionário de Inglês - Longman - Pearson

Os miseráveis- FTD
Projeto Sunlight - CPB

1 bloco de papel canson A4
1 apontador com depósito grande
2 borrachas grandes brancas (macias)
1 cola líquida branca grande - 110g
2 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 espiral de cartografia capa dura -  96 folhas
2 cadernos espiral universitário - 96 folhas
2 cadernos universitários de 10 matérias
1 compasso sem tira linha
2 fitas corretiva
1 Kit escolar (1 régua 30cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro)
3 lápis pretos sextavado nº 2
2 lápis pretos sextavado nº 6b
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
1 tela (tamanho 20x30)
1 JALECO BRANCO 

Livros Didáticos

8º Ano - Ensino Fundamental

Livros Paradidáticos

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

Materiais Escolares
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Língua Portuguesa - Coleção Interativa 9 
Matemática - Coleção Interativa 9
Ciências - Coleção Interativa 9
Geografia - Coleção Interativa 9
História - Coleção Interativa 9
Caderno de Exercícios - Matemática Tutoriar - 9º ano
Arte - Coleção Interativa 9
Língua Inglesa - Coleção Interativa 9
Língua Espanhola -Coleção Interativa 9 
Ensino Religioso - Coleção Interativa 9
Apostila de Leitura e Atualidades 9º Ano 
Agenda Jovem 2022
Bíblia do Estudante
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo
Dicionário de Inglês - Longman - Pearson

Crônicas para Pensar 1 – Felipe Lemos - CPB
Os Lusíadas em quadrinhos – Luís de Camões/ Fido Nest (cartunista) – Ed. Petrópolis

Livros Didáticos

9ºAno - Ensino Fundamental

Livros Paradidáticos

1 bloco de papel canson A4
1 apontador com depósito grande
2 borrachas grandes brancas (macias)
1 cola líquida branca grande - 110g
2 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 espiral de cartografia capa 
dura -  96 folhas
2 cadernos espiral universitário - 96 
folhas
2 cadernos universitários de 10 matérias

1 compasso sem tira linha
2 fitas corretiva
1 Kit escolar (1 régua 30cm, 1 transferidor 
180, 1 esquadro)
3 lápis pretos sextavado nº 2
2 lápis pretos sextavado nº 6b
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
1 tela (tamanho 20x30)
1 JALECO BRANCO 

Materiais Escolares

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar)
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1º Ano Enisno Médio - Formação Geral - 1º Semestre - NOVO
1º Ano Ensino Médio - Itinerário formativo - 1º Semestre- NOVO
1º Ano Ensino Médio - Formação Geral - 2º Semestre- NOVO
1º Ano Ensino Médio - Itinerário formativo - 2º Semestre- NOVO
1º Ano Ensino Médio - Projeto de Vida - Anual- NOVO
Bíblia do Estudante
Dicionário de Inglês - Longman - Pearson
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo

A descoberta - CPB
Poemas escolhidos (Gregório de Matos – Companhia das Letras)
Carta de achamento do Brasil - Pero Vaz de Caminha - Martin Claret

1 Apontador com depósito grande 
2 Borrachas branca grande macia 
2 Cadernos universitários - 10 matérias 
2 Caneta esferográfica escrita azul 
2 Caneta esferográfica escrita preta
2 Caneta esferográfica escrita vermelha 
1 Caneta marca texto - Amarelo
2 Colas bastão - 20g 
1 Cola líquida branca - 110g 
1 Compasso sem tira linha 
1 Fita corretiva Tape - 5mm x 5,5m
3 Grafite 07 HB 
1 kit escolar (1 régua 30 cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro)
2 Lápis preto sextavado - nº 6b 
1 Lapiseira - 07 
1  JALECO BRANCO 

Livros Didáticos

1º Ano - Ensino Médio

Livros Paradidáticos

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

Materiais Escolares
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SIE - Ensino Médio 2º Ano - 1º Semestre 
SIE - Ensino Médio 2º Ano - 2º Semestre 
SIE - Ensino Médio 2º Ano - Anual 
SIE - Faça Fisica 2º Ano
Bíblia do Estudante
Dicionário de Inglês - Longman - Pearson
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo

Conectado - CPB
Quincas Borba – Machado de Assis – Ed. Moderna
O Ateneu - Raul Pompéia - Martin Claret

1 Apontador com depósito grande 
2 Borrachas branca grande macia 
2 Cadernos universitários - 10 matérias 
2 Caneta esferográfica escrita azul 
2 Caneta esferográfica escrita preta
2 Caneta esferográfica escrita vermelha 
1 Caneta marca texto - Amarelo
2 Colas bastão - 20g 
1 Cola líquida branca - 110g 
1 Compasso sem tira linha 
1 Fita corretiva Tape - 5mm x 5,5m
3 Grafite 07 HB 
1 kit escolar (1 régua 30 cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro)
2 Lápis preto sextavado - nº 6b 
1 Lapiseira - 07 
1  JALECO BRANCO 

Livros Didáticos

2º Ano - Ensino Médio

Livros Paradidáticos

Materiais Escolares

(Todos os itens à venda na Central de Materiais ou na Unidade Escolar)
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SIE - Ensino Médio 3º Ano - 1º Semestre 
SIE - Ensino Médio 3º Ano - 2º Semestre
SIE - Ensino Médio 3º Ano - Anual 
SIE - Faça Fisica 3º Ano
Bíblia do Estudante
Dicionário de Inglês - Longman - Pearson
Dicionário de Língua Portuguesa (Nova Ortografia) Ed. Positivo

Risco Calculado - Bem Carson - CPB
Romanceiro da Inconfidência - Cecília Meireles - Ed. Global 13º Ed.
Campo Geral - Guimarães Rosa

1 Apontador com depósito grande 
2 Borrachas branca grande macia 
2 Cadernos universitários - 10 matérias 
2 Caneta esferográfica escrita azul 
2 Caneta esferográfica escrita preta
2 Caneta esferográfica escrita vermelha 
1 Caneta marca texto - Amarelo
2 Colas bastão - 20g 
1 Cola líquida branca - 110g 
1 Compasso sem tira linha 
1 Fita corretiva Tape - 5mm x 5,5m
3 Grafite 07 HB 
1 kit escolar (1 régua 30 cm, 1 transferidor 180, 1 esquadro)
2 Lápis preto sextavado - nº 6b 
1 Lapiseira - 07 
1  JALECO BRANCO 

Livros Didáticos

3º Ano - Ensino Médio

Livros Paradidáticos

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

Materiais Escolares



O nosso Código Disciplinar está disponível no Regimento Escolar a partir da 
página 52, acesse o link ou QR-code abaixo:
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https://bit.ly/3hV4bMt

https://bit.ly/3hV4bMt
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