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 DIDÁTICOS: 
 INTEGRADO 

Coleção na Ponta do Lápis   
Educação Infantil – 4 
Linguagem oral e escrita / Matemática / Natureza e 
Sociedade / Caligrafia 
De acordo com a BNCC 
Autores: Angélica Prado / Cristina Hiille 
Editora: FTD 
 

 VAMOS TRABALHAR–2 

Caderno de Atividades - Educação Infantil – 2 – 
Caderno de Atividade 
Autores: Eliana Almeida / Aninha Abreu 
Editora do Brasil 
Obs: Encadernar o livro 
 
 
 

 CALIGRAFIA 

ESSA MÃOZINHA VAI LONGE /  
NOVA EDIÇÃO 
Educação Infantil Vol. 02 
Autores: Thayanne e Vilza 
Editora: Brasil 
 

 ENSINO RELIGIOSO –  

CRESCER COM ALEGRIA E FÉ 
Vol. 02 – Educação Infantil 
Autora: Ednilce Duran / Glair Arruda   
Editora: FTD 
 

 LÍNGUA INGLESA 
Show and Tell 
Activity Book–2 
Autores: Gabby Pritchard /  
Katheryn Harper/ Margaret Whitfield 
Editora: Oxford/ Discover 
(2nd Edition) 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 EDUCAÇÃO FINANCEIRA 
 

Coleção dos Sonhos – DSOP 
Obs: Material Adquirido na Escola 

 

Material Providenciado pela Família 
 

01 - Cadernos grandes de capa dura com 48 folhas; 

10 - Lápis com borracha; 

01 – Pasta Catálogo capa dura com 30 sacos. 

01 – Pasta fina com elástico para transporte das 

atividades extra classe (identificada). 

01 – Foto 3x4 da criança. 
 

 

ATENÇÃO: NÃO ACEITAMOS LIVROS DO PROFESSOR. 

 

 

IMPORTANTE 
 
 

      Os livros adotados pela Equipe Pedagógica da 

Escola serão de grande importância para a 

aprendizagem das atividades que serão 

desenvolvidas dentro dos eixos estruturantes da 

série (Infantil I). Eles juntos contemplam os campos 

de experiência: O eu, o outro e o nós / corpo, gestos 

e movimentos/ Traços, sons, cores e formas/ 

Escrita, fala, pensamento e imaginação / Espaços , 

tempos, quantidades, relações e transformações. 

Que serão apresentados à criança, em forma de 

atividades prazerosas e lúdicas, para o bom 

desenvolvimento de competências e habilidades 

fundamentais para o futuro processo de Leitura e 

Escrita. 

 
 

04 PARADIDÁTICOS INFANTIS: 
 

A minhoca Filomena 

Editora: Editora do Brasil / Autor: Maria Glória 

Rodriguez 
 

E não tinha briga não! 

Editora: Editora do Brasil / Autor: Maria Glória 

Rodriguez 
 

É meu 

Editora: Editora do Brasil / Autor: Telma Guimarães 

Andrade 
 

O coelhinho desobediente 

Editora: Editora do Brasil / Autor: Therezinha 

Casasanta 
 

CONSIDERAÇÕES IMPORTANTES 
 

I - A demora na aquisição dos livros, ou a NÃO 

entrega destes, poderá acarretar em possíveis 

prejuízos no processo ensino-aprendizagem. 

 

II - Em todo material escolar do aluno: livros, 

cadernos, estojos, mochilas e lancheiras, deverá 

constar nome e série dos mesmos para que desta 

forma possa acontecer uma pronta identificação 

nos PERDIDOS E ACHADOS e estes sejam 

devolvidos em tempo hábil aos seus respectivos 

donos. 

 

 

  

 

Show and Tell 
Literacy Book–2 
Autores: Gabby Pritchard /  
Katheryn Harper/ Margaret 
Whitfield 
Editora: Oxford/ Discover 
(2nd Edition) 

 

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

 

Show and Tell 
Numeracy Book–2 
Autores: Kirstie Grainger / 
Erika Osváth 
Editora: Oxford/ Discover 
(2nd Edition) 
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ATENÇÃO 
 

TODOS OS LIVROS PODERÃO SER 

ADQUIRIDOS NA ESCOLA, NO PRÉDIO I. 

 

INÍCIO DO PERÍODO LETIVO 2019: 
 

29/01/2020: 

Ed. Infantil - Maternal I ao Infantil II 


 03/02/2020: 

Ens. Fundamental - 1º ao 5º ano - Prédio I 


 29/01/2020: 

Ens. Fundamental - 6º ao 9º ano - Prédio II 

Ens. Médio - 1ª a 3ª série - Prédio II 
 

IMPORTANTE! 
 

FAMÍLIA E ESCOLA: 

Parceria que dar certo 
 

Para que Família e Escola caminhem 

harmonicamente em parceria, é fundamental que 

ambas sigam os mesmos princípios e critérios, bem 

como a mesma direção em relação aos objetivos que 

desejam atingir, a formação completa do educando. 

Não podemos esquecer que a Escola e a 

Família têm objetivos comuns. Cada uma deve fazer 

sua parte objetivando o caminho do sucesso na 

busca do CONHECIMENTO, visando conduzir seus 

filhos, nossos alunos, a uma aprendizagem 

significativa, a um futuro promissor e cheio de 

realizações. 

Alguns critérios podem ser considerados por 

nós pais e educadores. 

Como sugestões, abaixo destacamos alguns 

deles: 

1. Cumprir as orientações repassadas pela 

escola, de forma consciente, espontânea e amigável; 

2. Valorizar o contato com a Escola e com os 

profissionais que nela trabalham, nas reuniões, 

entrega de tarefas, avaliações e visitas à Instituição; 

3. Dialogar com o filho sobre o conteúdo e 

atividades vivenciadas na Escola; 

4. Estabelecer um horário de estudo diário, sem 

distração, para execução das tarefas de casa. 

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

dificuldades encontradas. 

 

Com carinho, 

Família Madre Savina 

                                                         

 
 

III - No final do período letivo não haverá 

devolução de material, pois o mesmo será 

usado nas atividades dos conteúdos 

programáticos realizados durante todo o ano 

letivo. 

 

IV – As aulas acontecerão dentro dos seguintes 

horários: 
 

 

HORÁRIOS 

(Educação Infantil) 

MANHÃ TARDE 

INÍCIO DAS AULAS 7h20min 13h20min 

TÉRMINO DAS AULAS 11h20min 17h20min 

 

 

OBS:. O aluno terá 10 minutos de tolerância além 

do horário normal de entrada na Escola.  Após 

este, os portões serão fechados, salvo somente 

para Maternal I e Maternal II que terão seus 

horários prorrogados até 8h. 
 

V – Fardamento adquirido na escola:  

 

 Feminino 

 Vestido jardineira com a logomarca da Escola 

e camisa de botão na cor branca. 

 O nome da criança bordado na jardineira com 

letra caixa alta de cor vinho. 
 Tênis na cor branca. 

 

 Masculino 

 Bermuda na cor vinho acima do joelho, com 

bolsos nas laterais e elástico na parte posterior 

do cós: 

 Camisa de botão com manga curta na cor 

branca, bolso bordado com a logomarca da 

escola e nome da criança em letras caixa alta 

na cor vinho. 

 Tênis na cor branca. 
 

Atenção: 

     É obrigatório e de responsabilidade dos 

pais a identificação do uniforme com o nome e 

sobrenome do(a) aluno(a) bordado abaixo da 

logomarca com letras em caixa alta e na cor 

vinho. 

 

CONFERÊNCIA DOS LIVROS:  
 

*Dias 13 a 18 de janeiro de 2020 

*Horário das 8h às 11h e das 14h às 17h 
 

Obs: Os livros, cadernos e paradidáticos infantis 

conferidos ficarão na ESCOLA. 
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