Calendário 2019
O ano letivo tem início dia 04 de fevereiro para os alunos da Educação
Infantil, Ensino Fundamental (1º ao 9º ano), 1ª e 2ª série Ensino Médio. As aulas da
3ª série do Ensino Médio (Terceirão) iniciarão também no dia 04 de fevereiro na
sobreloja RICARDO ELETRO. Nessas datas os alunos receberão o material didático,
as listas de salas e o horário de aulas. No decorrer da primeira semana de aulas, serão
apresentados os professores e os funcionários de cada setor administrativo e pedagógico.

Horário das aulas
Ensino Médio

Ensino
Fundamental

Educação
Infantil /
1ºano EF I

2º ao 5º ano

6º ao 9º ano

Matutino

-

-

7h15min às
12h05min

Vespertino

13h20min às
17h30min

13h25min às
17h45min

-

1ª e 2ª
séries
7h15min às
12h05min

3ª série
7h15min às
12h15min
O horário será
definido na 1ª
semana de aula
3ª série local:
sobreloja Ricardo
Eletro

ATENÇÃO ALUNOS DO ENSINO MÉDIO
1. As 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio terão um dia de aula no período vespertino
(dia previsto é 3ª feira), A FREQUÊNCIA É OBRIGATÓRIA!
2. Na 4ª feira a 3ª série do Ensino Médio (terceirão) terá, no período vespertino,
aulas específicas por disciplina. Os alunos interessados deverão pagar R$75,00,
por disciplina.

ATENÇÃO PAIS
O calendário das atividades, ocorrências, tarefas e o boletim de notas podem ser
acompanhados pelo site: www.materdeiapucarana.com.br
Os alunos no início do ano letivo receberão a senha para acessar notas e ocorrências
As tarefas e ocorrências também poderão ser acompanhadas pelo aplicativo SMART
BABY
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Cartão de Identificação Escolar
O controle de frequência dos alunos do Ensino Fundamental I e II e do
Ensino Médio é feito através do Cartão de Identificação Escolar. Desta forma, o
professor não perde tempo em fazer a chamada em sala de aula. No caso de perda
do cartão, o aluno deverá solicitar a 2ª via na tesouraria.
O aluno que não apresentar o cartão de identificação e freqüência por duas vezes
seguidas NO MESMO MÊS, terá vedado o seu acesso as salas de aula e terá as
seguintes ações:
a)
Primeira vez – advertência oral pela coordenação;
b)
Segunda vez – será advertido por escrito com ciência dos pais;
c)
Terceira vez – o aluno será suspenso de todas as aulas do dia e
ficará na coordenação ou na sala de leitura fazendo atividades pedagógicas.

Pontualidade
A pontualidade é uma exigência para o desenvolvimento das atividades escolares.
No caso de atraso, os procedimentos são os que seguem:
1) Não assistirá à primeira aula o aluno que chegar à portaria da escola após o
sinal de entrada (alunos Ens. Fund. 2 e Médio);
Obs. Os alunos do Ens. Fundamental I terão que apresentar a justificativa na
coordenação para entrar em sala de aula após o início.
2) Nos períodos intermediários de aulas e após os intervalos (recreio) o atraso não
se justifica. O aluno perderá a aula (alunos Ens. Fund. II e Médio).
Em ambos os casos, o aluno será encaminhado à coordenação
ou sala de leitura, onde fará tarefas pedagógicas de acordo com
critérios da escola.
3) Cada vez que o aluno chegar atrasado à primeira aula, somente assistirá a 2ª aula e
terá às seguintes ações:
a) A primeira vez no mês – receberá advertência escrita pela coordenação e será
encaminhado para a sala de leitura, onde aguardará o início da 2ª aula;
b) A segunda vez (no mesmo mês) – será advertido por escrito para ciência dos
pais e será encaminhado para a sala de leitura, onde aguardará o início da 2ª aula;
c) A terceira vez ou mais (no mesmo mês) – ficará todas as aulas do dia na
coordenação ou na sala de leitura fazendo atividades pedagógicas.
4) É vedado o acesso à sala de aula no dia em que o aluno:
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a) Não estiver uniformizado de acordo com as condições determinadas pela
escola (ver uniforme);
b) For reincidente, por mais de duas vezes no mesmo mês, no atraso para a
primeira aula (item 3);
c) Não apresentar, na hora da entrada, o cartão de identificação escolar por
mais de duas vezes no mesmo mês;
d) Chegar atrasado à escola 30 minutos após o início da 1ª aula.
OBSERVAÇÃO: Os itens b, c e d são normas válidas somente para o
fundamental II e Médio.
5) Para os alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I, o cumprimento dos
horários de entrada depende dos pais ou responsáveis. É muito importante que as
crianças cheguem alguns minutos antes de iniciar a primeira aula, pois elas podem
aproveitar esse tempo para um momento de socialização, interação e integração em
seu espaço.
6) É vedado a entrada dos pais nas salas de aula após o início e antes do término
das aulas .

ATENÇÃO PAIS
1. Para os alunos da Educação Infantil e Ensino Fundamental I, a partir das 13h na
chegada e na saída até as 18h, ficará uma pessoa para orientar as crianças;
2. O prazo de tolerância para os pais ou responsáveis retirarem as crianças é até,
no máximo, às 18h;
3. Quando os pais precisarem retirar seus filhos da escola durante o horário de aulas,
devem fazer a solicitação para a coordenação via telefone ou aplicativo SMART
BABY, conforme orientação e horário estipulado pela coordenação, para não
atrapalhar o bom rendimento das aulas. A saída deverá ser somente nos

intervalos de aulas.

Entradas para o colégio e saídas
a) Pela recepção (entrada principal) – reservada para pais, professores,
funcionários, visitantes e alunos que chegarem atrasados;
b) Pela entrada dos alunos (Rua José Jorge nº 183) – reservada para entrada e
saída de alunos no início e término das aulas respectivamente.
Obs. Os alunos da Educação Infantil (Maternal, Ed. Infantil I e Educação
Infantil II) têm a sua entrada principal pela Rua José Jorge nº 181. No
período matutino, os alunos do Ensino Médio devem sair pelo portão
próximo à recepção.
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Uniforme
Com o objetivo de promover a integração, igualdade e segurança dos nossos
alunos, adotamos o uso de uniforme para a Educação Infantil, Ensino Fundamental e
Médio, COMPOSTO DE CALÇA, CAMISETA, AGASALHO E TÊNIS. A bermuda
e shorts-saia são de uso exclusivo para os alunos da Educação Infantil e Ensino
Fundamental I. NÃO É PERMITIDO O USO DE OUTRO TIPO DE ROUPA,
AGASALHO DE OUTRA COR E MARCA, nem combinação (inclusive boné), que não
a estabelecida pela escola. Para os alunos da 3ª série do Ensino Médio é facultativo
apenas o uso da camiseta do colégio, que deverá ser adquirida na tesouraria do colégio
no ato da matrícula. Para os alunos da 1ª e 2ª série é permitido o uso de bermuda nas
cores azul ou preta no período vespertino. Caso não se respeite essa condição, o aluno,
sem a devida justificativa, perderá aulas desnecessariamente e cumprirá atividades
pedagógicas em local que será determinado pela coordenação.
A encomenda de uniforme pode ser feita nos seguintes estabelecimentos:
RAKYSA MALHAS: Rua Osório Ribas de Paula, 699 Fone: 3425-1537;
 UNIMODA/ MODATUAL: R. Osório Ribas de Paula, 422 – Fone: 30336144. Rua José Maria Pinto, 114 – Fone: 3423-6527;
 Os pais que desejarem bordar o nome de seu filho na jaqueta poderão fazê-lo na
própria loja, logo abaixo do logotipo do colégio em tamanho padrão
determinado pela escola.


ATENÇÃO PAIS
O uso do uniforme será obrigatório desde o 1 dia de aula.

Uniforme para treinos (escolinhas)
ESTE UNIFORME DEVERÁ SER UTILIZADO SOMENTE NO HORÁRIO DOS
TREINOS
O uniforme para escolinhas esportivas será composto de camiseta, shorts e demais
acessórios conforme a modalidade:
Futsal (meião, caneleira e chuteira)
Vôlei (caso o aluno queira, joelheira)



A encomenda de uniforme pode ser feita nos seguintes estabelecimentos:
CAMISA 10: Rua Ponta Grossa, 1580 - Fone: 3422-2602;
BRASIL SPORTS: Rua Ponta Grossa, 1460 – Fone: 3047-0606.
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Isto é muito importante!
Algumas normas disciplinares são importantes para o nosso convívio dentro da
escola. É fundamental que alunos, pais e professores tenham ciência das recomendações
orientadas a seguir:
a) Fica expressamente PROIBIDO FUMAR no colégio;
b) Durante o horário de aulas (inclusive nos intervalos não recreativos) NÃO É
PERMITIDA A SAÍDA DE ALUNOS DA SALA DE AULA. Somente o
professor dará tal permissão quando ele já estiver dentro da sala;
c) Fica proibido o uso de ERROREX, ESTILETE e PINCEL ATÔMICO;
d) Cada aluno será responsável pela sua carteira e TODOS serão responsáveis
pelos materiais que compõem a sala de aula;
e) Lugar de LIXO é no LIXO, tanto em sala de aula como no pátio e demais
dependências do Colégio. Colabore;
f) EM SALA DE AULA, O USO DE BONÉ NÃO É PERMITIDO;
g) Durante às aulas, MASCAR CHICLETE E CHUPAR BALAS são
consideradas faltas graves;
h) Após o recreio, CHEGAR ATRASADO À AULA não tem justificativa;
i) Não é permitido o uso de pastas ou mochilas com LOGOMARCAS DE
OUTRAS ESCOLAS;
j) NÃO É PERMITIDO TRAZER PARA A ESCOLA APARELHO CELULAR OU
OUTROS APARELHOS ELETRÔNICOS SONOROS NOS DIAS LETIVOS DE AULAS;

k) Não é permitido trazer figurinhas e outros tipos de objetos que os alunos
façam trocas ou vendas entre si;
l) O aluno que estiver se beneficiando de meios fraudulentos para si ou terceiros
em dia de provas e avaliações, será punido de acordo com a gravidade do caso
a critério da coordenação;
m) Quando o aluno (atleta) for convocado para jogos (abertos, regionais, da
juventude, etc) SOMENTE SERÁ DISPENSADO das atividades da escola
se tiver BOAS NOTAS E BOM COMPORTAMENTO DISCIPLINAR;
n) É obrigatório o uso do uniforme (ver pag. 0 3);
o) O aluno que por qualquer motivo danificar parte do patrimônio da escola, seu
responsável deverá assumir toda a despesa dos danos causados;
p) Não é permitido o comércio de qualquer natureza dentro das dependências
do Colégio.
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Penalidades
Estará sujeito a penalidades o aluno que contrariar as normas do
Estabelecimento. Assim sendo, serão adotadas as seguintes medidas:
1.

2.
3.
4.
5.

Orientação disciplinar com ações pedagógicas dos professores, equipe
pedagógica e Direção (advertência oral) – coordenação registrará em
ocorrências de alunos;
Comunicado por escrito, com ciência e assinatura dos pais ou responsáveis,
quando criança ou adolescente; (advertência por escrito para os pais);
Convocação dos pais ou responsáveis, quando criança ou adolescente, para uma
reunião com registro e assinatura, e/ou termo de compromisso;
Suspensão das aulas de 1 a 5 dias (o aluno fará atividades definidas pela
coordenação);
Esgotadas as possibilidades no âmbito do estabelecimento de ensino, o aluno
será encaminhado ao Conselho Tutelar ou à Promotoria de Justiça da Infância e
da Juventude, para tomada de providências cabíveis.

ATENÇÃO
A aplicação das medidas citadas acima levará em consideração a gravidade da falta
e a eventual reincidência.

Bullying
As situações mais comuns de BULLYING são ofensas verbais,
humilhações e tentativa de exclusão de alunos do ambiente social escolar em virtude da
aparência física e/ou do desenvolvimento intelectual. Os casos mais graves incluem
exposição de partes íntimas, nudez, alteração de fotos via photoshop, discriminação
social e indução ao suicídio por meios das redes sociais. O que mais se verifica
atualmente é que a maioria das agressões verbais ou virtuais culmina de fato em embates
físicos.
Preocupada com problema, a escola informará aos alunos, professores e
pais os casos mais comuns e os mais graves e as devidas consequências físicas, psíquicas
e legais das ocorrências citadas anteriormente.
As punições aos alunos praticantes do BULLYING serão aplicadas na
seguinte ordem:
1ª) ADVERTÊNCIA POR ESCRITO AOS PAIS – informando o tipo de
agressão praticada pelo aluno e as suas consequências;
2ª) CONVOCAÇÃO DO PAIS DO ALUNO REINCIDENTE na prática
do BULLYING para uma reunião, com a finalidade de ouvir os pais envolvidos e definir
que tipo de atitude será tomada pelos pais, professores, coordenadores e direção da
Escola;
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3ª) SUSPENSÃO DE TODAS AS AULAS de 1 a 5 dias, dependendo da gravidade da
agressão;
4ª) Esgotadas as possibilidades no âmbito escolar, serão tomadas as providências de
acordo com o que estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente.

Sistema de Avaliação
A) Educação Infantil 2 e 3 - 1º ano do Ens. Fund. I
A avaliação é feita através de verificações feitas em diversas áreas (leitura,
escrita, linguagem oral, matemática, história, geografia, ciências, artes
visuais, psicomotricidade e integração social). No final do ano a professora
regente e a coordenação pedagógica dão um parecer descritivo de cada
aluno através de uma ficha de avaliação.

B) 2º ao 5º ano do Ensino Fundamental I
Em cada bimestre serão realizadas:
1) Nas disciplinas de Português e Matemática o aluno terá 05 (cinco)
avaliações durante o bimestre, o qual dessas sairá a média de testes
2) Nas disciplinas de História, Geografia, Ciências e Inglês o aluno terá duas
(02) avaliações por bimestre, o qual dessas sairá à média de testes.
3) Em todas as disciplinas será aplicada uma prova bimestral.
4) As tarefas de casa, o qual dessas sairá à média de tarefas de casa.
5) Todas as avaliações terão o valor de 0 a 10,0 ( zero a dez).
6) Nas disciplinas de Arte, Educação Física e Ensino Religioso, não haverá
registro de notas.
7) A média bimestral é calculada pela média aritmética ponderada destas
avaliações:
MB = (média de testes x 3 ) + (prova bimestral x 3) + (média de tarefa de casa)
7

C) 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II
O cálculo da média será feito da seguinte forma para os 1º, 2º e 4º Bimestres:
(Média das VAP x 5) + (ABI x 5 ) + (MÉDIA TC)
Média = ------------------------------------------------------------11
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1) Verificação de Aprendizagem Periódica "VAP" – são realizadas no decorrer
do bimestre contendo cinco questões objetivas.
2) Avaliação Bimestral "ABI" – acontecem ao final de cada bimestre cujo
calendário é publicado no edital da sala de aula pela coordenação. As provas
são constituídas de questões subjetivas ou objetivas.
3) Tarefa de Casa "TC" – O TC é uma oportunidade que o aluno tem de
demonstrar que aprendeu os conteúdos ministrados em sala de aula. As tarefas
deverão ser feitas no livro ou no caderno de acordo com a orientação, e serão
verificadas pelo professor em sala de aula. Caso o aluno falte, deverá justificar
na coordenação e entregar sua tarefa para correção do professor.
4) Todas as atividades extracurriculares desenvolvidas pelos alunos (jogos,
festivais, maratonas, olimpíadas, etc.) dentro ou fora da escola serão avaliados
por um conceito de 0,0 (zero) a 1,0 (um), que será adicionado à média do
bimestre que ocorrer a atividade. O valor e as disciplinas serão definidos pela
Equipe Pedagógica e/ou Conselho de Classe.
Obs. Todas as avaliações terão o valor de 0 a 10,0 ( de zero a dez)
No 3º bimestre será atribuída uma nota a Semana Cultural (SC), essa nota fará
parte da média da seguinte maneira:
(Média das VAP x 3) + (ABI x 3) + (SC x 3) + (MÉDIA TC)
Média = ------------------------------------------------------------------10

ATENÇÃO
Nas disciplinas de ARTE e EDUCAÇÃO FÍSICA o cálculo da média será feito
da seguinte maneira (para os 1º, 2º e 4º bimestres):
(PP) + (ABI )
Média = ---------------------2
1) Prova Pratica – “ PP” – realizada nas disciplinas ARTE e EDUCAÇÃO
FÍSICA.
No 3º bimestre será atribuída uma nota a Semana Cultural (SC), essa nota entrará
na Média da seguinte maneira:
(PP ) + (ABI ) + (SC)
Média = -----------------------------3
Obs. Todas as avaliações terão o valor de 0 a 10,0 ( de zero a dez)
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D) 1ª e 2ª séries do Ensino Médio
O cálculo da média será feito da seguinte forma para os 1º , 2º e 4º
bimestres:
(Média das VAP x 5) + (ABI x 5 ) + (TC)
Média = ------------------------------------------------11
1) Verificação de Aprendizagem Periódica "VAP" - são realizados no decorrer
do bimestre contendo cinco questões objetivas;
2) Avaliação Bimestral "ABI" – acontecem no final de cada bimestre cujo
calendário é publicado no edital da sala de aula pela coordenação. As provas
são constituídas de questões subjetivas ou objetivas;
3) Tarefa de Casa "TC" – O TC é uma oportunidade que o aluno tem de
demonstrar que aprendeu os conteúdos ministrados em sala de aula. As tarefas
devem ser entregues em folha destacada do caderno sempre no dia seguinte,
antes de iniciar a primeira aula. Caso o aluno falte, deverá justificar na
coordenação e entregar sua tarefa para correção;
4) Todas as atividades extracurriculares desenvolvidas pelos alunos (jogos,
festivais, maratonas, olimpíadas, etc.) dentro ou fora da escola serão avaliados
por um conceito de 0,0 (zero) a 1,0 (um), que será adicionado à média do
bimestre que ocorrer a atividade. O valor e as disciplinas serão definidos pela
Equipe Pedagógica e/ou Conselho de Classe.
No 3º bimestre será atribuída uma nota a SEMANA CULTURAL (SC), essa nota
entrará na média da seguinte maneira:

(VAP x 3) + (ABI x 3) + (SC x 3) + (MÉDIA TC)
Média = -----------------------------------------------------------------10

ATENÇÃO
Na disciplina de EDUCAÇÃO FÍSICA a média será calculada da seguinte
maneira (para os 1º, 2º e 4º bimestres):
(PP ) + (ABI )
Média = ------------------2
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No 3º bimestre será atribuída uma nota a Semana Cultural (SC), essa nota entrará
na média da seguinte maneira:
(PP ) + (ABI ) + (SC)
Média = -----------------------------3
Na disciplina de REDAÇÃO a média será calculada da seguinte maneira: (para
os 1º, 2º e 4º bimestres)
(média das redações semanais ) + (ABI )
Média = ----------------------------------------------2
No 3º bimestre será atribuída uma nota a Semana Cultural (SC), essa nota entrará
na média da seguinte maneira:

(média das redações semanais) + (ABI ) + (SC)
Média = ----------------------------------------------------------3

E)

3ª série do Ensino Médio

O cálculo da média será feito da seguinte forma para todos os bimestres:

Média = Simuladão + Conceito

OBSERVAÇÃO: O conceito será composto de tarefas, disciplina e resultado do
simulado do Poliedro.

Frequência Escolar
O interesse e a participação nas aulas são requisitos mínimos para o bom
desempenho escolar. Portanto, a frequência além de importante para o acompanhamento
e desenvolvimento de nossos alunos, é OBRIGATÓRIA. O aluno que não cumprir no
mínimo de 75% de frequência às aulas e às atividades escolares será considerado
REPROVADO.
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Conselho de Classe
O principal objetivo do Conselho de Classe é o de discutir e analisar o
desenvolvimento educacional de nossos alunos, respeitando suas individualidades.
Nossos conselhos acontecem ao final de cada bimestre. Neles participam Direção,
Coordenação e Corpo Docente.
Como funciona? Além das notas, levamos em consideração a análise das fichas de
ocorrências escolares, onde observamos o desenvolvimento global de cada um dos
educandos. Ao final do 4º bimestre, a aprovação ou retenção do aluno na série é feita
após minuciosa análise dos requisitos pré-estabelecidos e através de anotações realizadas
no decorrer do ano pelos professores e coordenadores participantes do conselho.
Critérios analisados no Conselho de Classe no final do ano letivo:
a) Desenvolvimento intelectual durante o ano letivo, analisado através das notas;
b) Desenvolvimento durante o ano letivo, analisado através das fichas de
ocorrências escolares;
c) Crescimento e amadurecimento necessários para acompanhar a série seguinte.

Provas de 2ª Chamada
Os alunos do ENSINO FUNDAMENTAL I E II ( 1º AO 9º ANO) E ENSINO
MÉDIO que faltarem a alguma avaliação ou prova bimestral só poderá fazer a 2ª
chamada, desde que respeitada a Lei nº 7.102 de 15/01/79. Esta Lei ampara os casos de
doença, luto, casamento (familiares próximos do aluno), convocação para atividades
esportivas, cívicas, jurídicas e impedimentos por motivos religiosos, desde que haja
comunicação por escrito à escola. Nestas circunstâncias o aluno deverá dirigir-se à
tesouraria, no prazo determinado pela Coordenação, após a realização da avaliação,
efetuando o pagamento de uma taxa (ver tesouraria). Observar no site do colégio o
calendário das provas de 2ª chamada.

Provas de Recuperação
Todo aluno poderá fazê-la. Para isso, faz-se necessário que, no período estipulado
e divulgado pela Coordenação, o aluno faça o requerimento da prova de recuperação
junto à tesouraria e pague uma taxa por disciplina. As datas da realização das provas de
recuperação, assim como as datas dos demais diagnósticos, estão previstas no calendário
escolar.
ATENÇÃO
A TAXA DA RECUPERAÇÃO NÃO SERÁ COBRADA COM BOLETOS.
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Agendamento
Para facilitar o atendimento dos pais quanto às questões pedagógicas e
administrativas, solicitamos um agendamento prévio que contemple um horário
conforme suas necessidades e nossas possibilidades . O mesmo deverá ser efetuado
com os auxiliares administrativos ou pedagógicos. A coordenação da Educação Infantil
atenderá das 13h30min às 17h30min, do Ensino Fundamental I das 13h 30min às 17h
30min e do Ensino Fundamental II atenderá entre 8h às 12h. A coordenação do Ensino
Médio atenderá no período das 8h às 12h. A Direção atenderá mediante agendamento na
recepção.

Aulas Específicas
Serão aulas de aprofundamento para os alunos do Terceirão e Cursinho, nas
disciplinas específicas dos cursos escolhidos para o vestibular. As aulas serão
ministradas no contraturno, com previsão de início no dia 21 de fevereiro com término
previsto no dia 05 de dezembro. O horário será divulgado até o dia 19 de fevereiro.
O aluno deve optar por uma das três áreas de estudos:
a) EXATAS: disciplinas de Matemática, Física e Redação.
b) BIOLÓGICAS: disciplinas de Química, Biologia e Redação.
c) HUMANAS: disciplinas de Geografia, História, Sociologia, Filosofia e
Redação.
Obs.: A FREQUÊNCIA NÃO É OBRIGATÓRIA E TERÁ UM CUSTO ADICIONAL.

Cantina
Para melhor atendimento, sugerimos aos alunos que respeitem a ordem e filas na
hora de pegar seus lanches no balcão. Sugestões e reclamações a respeito do
funcionamento da cantina devem ser feitas junto às coordenações.
Informamos que os senhores pais poderão adquirir fichas antecipadamente
dos produtos na tesouraria do colégio, ou o aluno poderá comprar normalmente na hora
do intervalo.
A cantina oferece os seguintes lanches: salgados assados, sanduíche natural, bolo,
água, suco natural e sorvetes.

Anuidade Escolar
A anuidade escolar é uma contraprestação pecuniária correspondente à educação
ministrada e à prestação de serviços a ela diretamente vinculados, tais como uso da
biblioteca e laboratórios, material necessário para impressão das provas, primeira via do
histórico escolar e comunicados das coordenações e direção.
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EXCETO OS SERVIÇOS INCLUÍDOS NO PARÁGRAFO QUINTO DA
CLÁUSULA TERCEIRA DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

Pagamento das Parcelas
Para pagamento das parcelas escolares, o pai ou responsável pode optar por:
 Pagamento em qualquer agência bancária;
 Pagamento na Tesouraria do Colégio;
 Autorizar o débito em conta-corrente no Banco do Brasil. Isso poderá ser feito
através do preenchimento de autorização específica, feita no ato da matrícula
ou na Tesouraria do Colégio. Caso ocorra retorno de débito não efetuado, por
falta de saldo ou outro motivo de responsabilidade do pai, será cobrada, além
das penas previstas em contrato, uma taxa (ver tabela anexa neste manual),
que a escola paga ao banco pela utilização dos sistemas de débitos e créditos.

Seguro contra acidentes
Crianças, principalmente, e até mesmo os mais crescidos, na sua fase escolar, vez
ou outra acabam sofrendo algum acidente (tombos, escorregões, esfolados, etc...), isso é
absolutamente normal. Às vezes, porém, é algo mais sério e que necessita de um
atendimento hospitalar. Como fazer então? A escola mantém um convênio com a TOKIO
MARINE SEGURADORA, um serviço terceirizado, que possibilita que nossos alunos
estejam assegurados em caso de alguma situação mais grave. Em havendo o fato, há dois
caminhos a serem seguidos:
-

O aluno no colégio – a coordenação encaminha o aluno para o hospital e
informa aos pais.
O aluno em casa – Os pais devem LIGAR para o número 0800 707 5050,
pedindo a liberação do atendimento e encaminhar o aluno para o hospital,
chegando lá devem informar que o aluno tem o seguro escolar da TOKIO
MARINE SEGURADORA.

Este serviço tem um custo que será cobrado em separado. Ele é opcional! Caso os
pais ou responsável não tenha interesse, marque a opção NÃO AUTORIZO no termo
aditivo, referente ao seguro (ver preço na tabela anexa neste manual).
OBS: É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DO CPF DO ALUNO PARA A
CONTRATAÇÃO.
O SEGURO ESCOLAR TEM UMA CARÊNCIA DE 30 DIAS APÓS A
ASSINATURA DO CONTRATO.
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Taxas e serviços extras
O Conselho de Educação admite a cobrança de taxas que consistem num valor
que remunera os serviços extraordinários efetivamente prestados aos alunos, tais como:
2ª chamada de provas, provas de recuperação paralela, segunda via de documentos,
treinos esportivos, aulas e cursos especiais extracurriculares no contraturno e identidade
escolar e outros itens, tais como serviços e atividades extracurriculares, não abrangidas
pela anuidade escolar.
Os serviços extras serão cobrados
preços anexa neste manual.

a parte de acordo com a tabela de

Transferências e Cancelamentos
O aluno que desejar transferir-se do colégio, os pais ou responsáveis deverão
agendar um horário com o(a) coordenador(a) para receber as orientações em
relação a todo processo.
No caso de cancelamento e/ou transferência de aluno, somente serão aceitas
aquelas que estiverem quites com suas obrigações junto à Secretaria mediante o
pagamento de uma multa de 10% (dez por cento) do valor da anuidade (ver
parágrafos segundo e terceiro da cláusula décima primeira do contrato de prestação
de serviços educacionais).

Requerimento de documentos e segundas-vias
Para retirada de documentos como: declarações, históricos, transferências, etc.,
deverá ser preenchido o requerimento próprio, na Secretaria. Neste caso, o funcionário
informará no ato do requerimento os prazos legais para a sua entrega.

Farmácia – Medicamentos
A caixinha de remédios da escola possui somente material para primeiros
socorros, como gaze, soro fisiológico, esparadrapo, algodão, curativo com adesivo e
gelo. Para os demais medicamentos, os pais ou responsáveis deverão vir pessoalmente
medicar os alunos.

Ficha de Orientação Educacional e Médica
Uma vez entregue a cada aluno(a), esta deverá ser preenchida e devolvida com
urgência à escola. Solicitamos aos pais ou responsáveis que comuniquem quaisquer
alterações relevantes que tenham ocorrido na vida da criança e do adolescente (doenças,
problemas familiares, etc.) para que possamos estar atentos a possíveis reações. Esta
ficha deverá ser entregue na primeira semana de aula.
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Festa de Aniversário
O aniversário do aluno da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I pode ser
comemorado no colégio, de acordo com as seguintes orientações:
a) Agendar com a coordenação ou professora com antecedência de pelo menos 5
dias para evitar dois ou mais aniversários no mesmo dia e coincidência com
atividades programadas pela escola;
b) O dia estipulado para comemoração do aniversário é a sexta-feira, durante o
recreio;
c) Os pais devem trazer um bolo, pratinhos e garfos, refrigerantes e salgados até
as 14h;
d) A participação é somente dos alunos da turma, professor, aniversariante e seus
pais, alunos de outras turmas somente se tiver parentesco com o
aniversariante.

Atenção:

para os alunos do Ensino Fundamental II e Médio deverão ter a
permissão da coordenação.

Prática da Educação Física
Frequência, aproveitamento e recuperação em Educação Física, obedecem às
mesmas disposições das demais disciplinas.
Todo aluno que estiver impedido da prática de Educação Física, apresentará ao
coordenador o atestado de incapacidade por autoridade médica, designada pelo
estabelecimento.
Será obrigatório o uso de tênis durante as aulas!

Trabalhando a Leitura e a Redação
O Colégio Mater Dei acredita que a leitura é essencial para a formação de um
cidadão crítico e consciente. Assim, utiliza de diversas metodologias para incentivar a
leitura no cotidiano do aluno.
Os alunos do Ensino Fundamental I são atraídos pela leitura por diversas
maneiras como: histórias contadas pela professora, histórias lidas silenciosamente,
histórias lidas com os colegas, textos literários e jornalísticos, dentre outras.
Além do trabalho de leitura feito em sala de aula com a caixa de leitura (livros
variados que os alunos leem em sala de aula), os alunos são estimulados a visitar a
biblioteca semanalmente. Também é adotado um livro de leitura por bimestre para que os
alunos possam explorá-lo juntamente com a professora através de teatro, cadeira do
autor, hora do conto, etc.
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Com o objetivo de expor suas produções textuais os alunos do Ensino
Fundamental, lançam a cada ano um novo volume da coletânea “Pequenos autores
grandes ideias “. Uma obra com muita magia e criatividade.
Para que este trabalho de leitura tenha continuidade, no Ensino Fundamental II
são adotados 04 livros anuais (um por bimestre) trabalhando a oralidade e escrita, através
de debates e produções textuais.
Os livros deverão ser adquiridos pelos pais na tesouraria do colégio nas datas
previstas pela coordenação.
As aulas de produção textual promovem a escrita de diversos gêneros textuais,
de forma a demonstrar segurança no emprego da língua “padrão culta" pelo uso social da
linguagem em situações diversas da prática social e evidenciar através da escrita a
correção gramatical, ortográfica, pontuação, textualização e clareza.
As produções de textos, após a sua correção, fazem com que o aluno tenha a
oportunidade de refazer, isto é, reestruturar o seu texto onde o mesmo poderá observar os
seus erros ortográficos, pontuação e concordância verbal.
O nosso desafio enquanto educadores, responsáveis pelos processos de ensino e
aprendizagem, é criar situações para que permitam ao aluno ter prazer em ler e escrever.
Com este trabalho, o Colégio Mater Dei acredita que o aluno estará preparado
para manifestar-se e posicionar-se de forma crítica e fluente, não só na sua vida escolar,
como também em sua vida adulta.

Projeto Menteinovadora
O Projeto Menteinovadora é um trabalho que desenvolve as habilidades
cognitivas, sociais, éticas e emocionais dos alunos por meio de jogos de raciocínio.
Presente em mais de 35 países, incluindo Estados Unidos e Japão, faz parte da proposta
pedagógica do Colégio Mater Dei.
O conceito central da metodologia deste projeto é baseado no princípio de que os
jogos de raciocínio funcionam como uma importante ferramenta no aprimoramento de
habilidades cognitivas e para a criação de uma consciência do processo de pensamento.
Jogos de raciocínio também ajudam o aluno a lidar melhor com situações emocionais e
sociais.
A experiência de jogar, que está no centro do programa, é prazerosa, cativante e
empolgante – assim, gera motivação e entusiasmo entre as crianças, o que serve de base
para um processo de aprendizagem mais abrangente e, por isso, com significado.

Programa Escola da Inteligência
A Escola da Inteligência é um programa educacional com o objetivo de
desenvolver a educação socioemocional no ambiente escolar. Fundamentada na Teoria
da Inteligência Multifocal, elaborada pelo Dr. Augusto Cury, a metodologia promove,
por meio da educação das emoções e da inteligência, a melhoria dos índices de
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aprendizagem, redução da indisciplina, aprimoramento das relações interpessoais e o
aumento da participação da família na formação integral dos alunos. Todos os envolvidos
- professores, alunos e familiares – são beneficiados com mais qualidade de vida e bemestar psíquico. Atualmente, o Programa atende diretamente mais de 200 mil alunos em
escolas de todo Brasil.

Lousa Digital
A lousa digital é um suporte pedagógico. Nela podemos aperfeiçoar o
conhecimento através de jogos, vídeos, imagens textos, músicas, etc. Ela é capaz de
facilitar o trabalho do professor e oferecer o lúdico ao aluno, tornando as aulas mais
interessantes.

Aplicativo SmartBaby
Com o objetivo de proporcionar uma forma de conexão entre Escola/Família de forma
inovadora, com facilidade e rapidez, o colégio Mater Dei implantou a Agenda Digital
Escolar, através do Aplicativo SmartBaby, ícone vermelho.
Este aplicativo poderá ser acessado pelo celular, tablet ou computador. Os pais ou
responsáveis receberão por email o login e a senha de acesso.
Para baixar o aplicativo, basta seguir os seguintes passos:
Pelo celular:
 IPHONE (Apple): Entrar no App Store e baixar o SmartBaby (ícone vermelho)
 ANDROID ( Outros celulares): Entrar no Play Store e baixar o SmartBaby
(ÍCONE VERMELHO)
COMPUTADOR: www.smartbabypais.com.br

EM 2019 NÃO TEREMOS MAIS AGENDA FÍSICA
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Alimentação – Educação Infantil e 1º ano do Ens. Fund.
Pelo terceiro ano consecutivo, a parceria da escola com a NutrirBem, uma
empresa de Educação Nutricional, continuará trabalhando com o cardápio mensal da
Educação Infantil, bem como com as atividades lúdicas gerando conhecimento através de
brincadeiras, porque ser saudável tem que ser divertido!
Como frisado anteriormente, é papel dos pais educar e dar bons exemplos à
mesa, porém é inegável a importância da escola neste processo já que é neste ambiente
que se inicia a vida social e onde a criança passa grande parte do seu dia.
No ano anterior tínhamos a expectativa de um pequeno avanço nos hábitos
e nas escolhas alimentares das crianças dentro da escola já que sabemos que não há
fórmula mágica para conseguir que as pessoas passem a comer melhor de um dia para
outro, porém, com a avaliação feita no final do ano letivo, tivemos a grata surpresa de
perceber que as melhorias não só foram feitas no ambiente escolar, mas que já extrapolou
para o ambiente familiar com a maioria das crianças!
O ano de 2019 será de contínuo trabalho em prol de melhores escolhas
alimentares e contamos com a participação de toda rede de apoio: professores, pais,
familiares e cuidadores das crianças no incentivo à diversificação e qualidade alimentar.
Lembramos também que, através do nosso Portal virtual, estaremos
disponibilizando informações que darão suporte à família para que os novos hábitos
trabalhados na escola sejam reforçados e os resultados sejam sustentáveis.
1234-

Acesse o site: www.nutrirbem.com.br
Clique no ícone ESCOLAS
No primeiro acesso faça o seu cadastro seguindo as instruções.
Acesse o Portal NutrirBem nas Escolas quando quiser. Lá você encontrará o
cardápio praticado no mês vigente, as receitas, além de textos e vídeos com
conteúdos exclusivos e atualizados mensalmente.

A disposição para quaisquer dúvidas pelo e-mail: escolas@nutrirbem.com.br
Priscila Nunes
Diretora NutrirBem

CRN-8 2090

Modelo de cardápio
O cardápio abaixo é um modelo com exemplos de preparações que serão estimuladas e
introduzidas ao longo do ano de 2019. O cardápio praticado a cada mês estará disponível
no Portal NutrirBem na escola (acesso conforme orientado na página anterior).
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Semana 1
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Lanche principal
Pão com ovo mexido
Rocambole de frango
Bolo de maçã com aveia
Esfirra vegetariana
Panqueca napolitana

Bebida
Suco de maracujá
Suco de frutas vermelhas
Chá mate
Suco de abacaxi
Limonada suíça

Semana 2
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Lanche principal
Falso pão de queijo
Quibe assado
Arroz doce + amendoim torrado
Pãozinho de orégano com patê de ricota
Pipoca + salada de frutas

Bebida
Suco de uva integral
Suco de laranja
Suchá de camomila e maçã
Suco de goiaba
Milk shake saudável

Semana 3
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Lanche principal
Bruschetta italiana
Sanduíche natural de frango
Bolo de laranja
Milho cozido + palitinho de cenoura
Pastel assado de queijo

Bebida
Suco de manga
Suco verde
Chá de erva doce
Suco de maracujá e acerola
Suco de morango

Semana 4
Segunda
Terça
Quarta
Quinta
Sexta

Lanche principal
Batata doce assada + tiras de frango
Pão de beterraba com catupiry
Bolo de banana e castanhas
Biscoito de aveia + espetinho de frutas
Mini hambúrguer caseiro
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Bebida
Suco de acerola
Suco de melancia
Chá de frutas e canela
Vitamina
Suco de limão e maracujá

Documentação Escolar
A documentação escolar deverá ser providenciada até o dia 25/02/2019, com exceção
da declaração de transferência e certidão negativa de débito, que deverão ser
entregues no ato da matrícula:
1) ALUNOS DO COLÉGIO: Tirar a fotografia no colégio antes do início das aulas.
2) ALUNOS NOVOS:
A) Educação Infantil e 1º Ano: Xerox do Registro de Nascimento, Xerox do RG e
CPF do aluno ( se possuir), Declaração de Vacina atualizada, certidão negativa de
débito e xerox do RG e CPF dos responsáveis, TRANSFERÊNCIA/ HISTÓRICO
para alunos à partir de 05 anos;
B)

C)

D)

E)

Do 2º ao 9º Ano do Ensino Fundamental: Histórico Escolar original ou
(Declaração de Transferência provisoriamente), xerox do Registro de Nascimento,
Xerox do RG e CPF do aluno (se possuir), Declaração de Vacina atualizada,
certidão negativa de débito e xerox do RG e CPF dos responsáveis;
1ª Série do Ensino Médio: Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental
ou (Declaração de Conclusão provisoriamente), xerox do Registro de Nascimento,
xerox do R.G. e CPF, Declaração de Vacina atualizada, certidão negativa de débito
e xerox do RG e CPF dos responsáveis;
2ª Série do Ensino Médio: Histórico Escolar de Conclusão do ensino Fundamental
e da 1ª Série do Ensino Médio ou (Declaração de Transferência provisoriamente),
xerox do Registro de Nascimento, xerox do R.G. e CPF, Declaração de Vacina
atualizada, certidão negativa de débito e xerox do RG e CPF dos responsáveis;
3ª Série do Ensino Médio: Histórico Escolar de Conclusão do Ensino Fundamental
e da 1ª e 2ª Série do Ensino Médio ou (Declaração de transferência
provisoriamente), xerox do Registro de Nascimento, xerox do R.G. e CPF,
Declaração de Vacina atualizada, certidão negativa de débito e xerox do RG e CPF
dos responsáveis.

Material Escolar
• A relação do material escolar é feita para atender todas as atividades e projetos
pedagógicos que serão desenvolvidos durante todo o ano letivo;
• Aceitaremos somente a lista de materiais completa e em perfeitas condições de uso;
• Para maior comodidade dos pais e organização da escola sugerimos o pagamento de
uma taxa única para cobrir as despesas com esses materiais, lembrando que ficará a
critério de cada pai a opção de escolha (trazer a lista completa juntamente com o material
escolar ou fazer o pagamento da taxa na tesouraria da Escola até o dia 31/01/2019).
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Relação de materiais do Maternal 1 e 2
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
02 livros de história ( 2 anos)
01 escova dental
01 tubo de pasta dental
01 toalha pequena para higiene

01 caixa de camisa encapada
01 brinquedo de areia
01 avental plástico ( p/ pintura)
01 pasta com elástico 2 cm
01 copo, 01 colher de sobremesa e 01 pratinho de
01 sacolinha de asseio
inox (gravado o nome do aluno)
01 pente ou escova de cabelo
Roupa de reserva
01 pacote de algodão de bolinha
01 rolo de lastex
01 caneca de alumínio gravada o 01 pacote de lenços umedecidos e 03 fraldas (para
nome do aluno
deixar na sala de reserva para alunos que utilizam
fraldas)
02 revistas

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
01 pincel Nº 14 redondo
03 cx de massa de modelar c/ 12 cores
02 caixas de gizão de cera
01 rolo de fitilho presente c/ 50m.
02 rolos fita crepe 19x10
01 rolo de durex 12x10
01 caixa de pintura a dedo c/ 6
03 vidros de tinta guache (15 ml)
03 vidros de gliter (branco, prata e verde )
20 etiquetas adesivas brancas 25, 4x66,7 mm
05 tintas relevo 3D
05 folhas de E.V.A (01 preto/ 01 branco/01
vermelho/ 01 amarelo / 01 verde)
02 folhas de E.V.A. listrada colorida

02 tubos de cola branca 90g
02 fls. papel crepom branco/laranja
03 fls. papel laminado rosa/azul/verde
02 fls. papel dobradura amarelo/ vermelho
02 fls. papel camurça amarelo/vermelho
02 cartolinas laminadas rosa/azul
500 fls. papel xerográfico A4
50 bexigas
70 palitos de sorvete
200 fls. sulfite 40
02 papéis cartão branco
02 folhas de E.V.A de bolinha

04 folhas de E.V.A brilho (1 vermelho/ 1 azul/ 1
dourado/ 1 prata)
02 folhas de E.V.A. felpudo (01 branco/ 01 01 cx de guache fantasia metallic c/ 06 um.
amarelo)
01 papel celofane
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Relação de materiais da Educação Infantil 1
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
02 livros de história ( 3 anos)
01 escova dental
01 tubo de pasta dental
01 toalha pequena para higiene
01 sacolinha de asseio
01 pente ou escova de cabelo
01 caneca de alumínio gravada o
nome do aluno
02 revistas para recorte

02 Gibi
01 avental plástico (p/ pintura)
01 caixa de camisa encapada
01 brinquedo de areia
01 pasta com elástico 2 cm
01 copo e pratinho inox (gravado o nome do aluno)
01 pacote de algodão de bolinha
Roupa de reserva

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
03 cx de massa de modelar c/ 12 cores
02 tubos de cola branca 90g
02 cx de gizão c/ 12 cores
02 fls papel crepom branco/laranja
02 cx lápis de cor c/ 12 inteiros
03 fls papel laminado rosa/azul/verde
02 rolos fita crepe 19x10
02 fls papel dobradura amarelo/ vermelho
01 rolo durex 12x10
02 fls papel camurça amarelo/vermelho
01 caixa de pintura a dedo c/ 6
02 cartolinas laminadas azul/verde
12 vidros de tinta guache (15 ml) coloridas
500 fls papel xerográfico A4
03 vidros de gliter (branca, prata e verde )
50 bexigas
20 etiquetas adesivas brancas 25,4x66,7 mm
200 fls sulfite 40
01 pincel nº 14 redondo
01 apontador c/ depósito
05 folhas de E.V.A. ( 1 branco/ 1 amarelo/ 1 verde/ 1 02 folhas de E.V.A. de bolinhas
vermelho / 1 azul)
02 folhas de E.V.A. listrada colorida
02 papéis cartão branco
01 cx de tinta guache fantasia metallic c/ 06 un.
04 folhas de E.V.A. brilho (1vermelho/ 1 azul / 1
dourado / 1 prata)
02 folhas de E.V.A. felpudo ( 01 verde / 01 vermelha)
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Relação de materiais da Educação Infantil 2
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.

Lista 1
02 livros de história (4 anos)
01 tubo de pasta dental
01 escova dental
01 toalha pequena para higiene
01 sacolinha de asseio

01 gibi
01 revista para recorte
01 caixa de camisa encapada
01 pasta com elástico – 2 cm
01 brinquedo de areia
01 copo e pratinho de inox (gravado o nome
do aluno)

01 pente ou escova de cabelo
01 caneca de alumínio gravada o nome
do aluno

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
01 tesoura escolar sem ponta
01 pincel nº 14 – redondo
50 bexigas lisas
03 cx de massa de modelar c/ 12 cores
02 cx de gizão c/ 12 cores
02 cx lápis de cor c/ 12 inteiros
02 rolos fita crepe 19x10
01 rolo durex 12x10
01 caixa de pintura a dedo c/ 6
01 caixa de tinta guache (15ml) com 12 cores
04 tubos de gliter (vermelho,verde,ouro e prata )
20 etiquetas adesivas brancas 25,4x66,7mm
05 tintas relevo 3D
04 folhas de E.V.A. brilho (1verde/ 1rosa/ 1azul/ 1prata)
02 folhas de E.V.A listrado
02 folhas de E.V.A de bolinha

02 tubos cola branca 90g
01 cx de tinta guache confetti c/ 06 un.
03 fls papel laminado vermelho / azul / dourado
02 fls papel dobradura azul/vermelho
02 fls papel camurça rosa/verde
02 cartolinas laminadas prata / azul
500 fls papel xerográfico A4
01 cartolina branca
01 papel celofane
200 fls sulfite 40
50 palitos de sorvete
02 envelopes plásticos (4 furos)
01 apontador c/ depósito
02 papéis cartão branco
02 folhas de E.V.A. felpudo (1 azul / 1 branco)
05 folhas de E.V.A. (1laranja/ 1 lilás/ 1 preto/ 1
amarelo/ 1 verde )
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Relação de materiais da Educação Infantil 3
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
01 pasta com elástico – 2 cm
01 brinquedo de areia
01 copo e pratinho de inox (gravado o nome
01 tubo de pasta dental
do aluno)
01 toalha pequena para higiene
02 revistas para recorte
01 sacolinha de asseio
01 caixa de camisa encapada
01 pente ou escova de cabelo
02 gibis
01 caneca de alumínio gravada o nome 01 caderno de desenho (cartografia) grande,
do aluno
sem margem com capa dura. 96 fls
02 livros de história (5 anos)
01 escova dental

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
01 tesoura escolar sem ponta
03 tubos cola branca 90g
01 apontador c/ depósito
01 cx de tinta guache confetti c/ 06 um.
02 cx de massa de modelar c/ 12 cores
03 fls papel laminado vermelho/ azul/ verde
02 cx de giz de cera c/ 12 cores
02 fls papel dobradura amarelo/verde
02 cx lápis de cor c/ 12 inteiros
02 fls papel camurça marron/preto
02 rolos fita crepe 19x10
02 cartolinas laminadas dourada/ vermelha
01 pincel Nº 14 – redondo
500 fls papel xerográfico A4
01 caixa de pintura a dedo c/6
50 bexigas
01 caixa tinta guache (15ml) com 12 cores
02 envelopes plásticos (4 furos)
04 tubos gliter (rosa, azul,vermelho e ouro)
50 palitos de sorvete
20 etiquetas adesivas brancas 25,4x66,7mm
200 fls sulfite 40
05 tintas relevo 3D
02 papéis cartão branco
02 folhas de E.V.A. com bolinhas
01 rolo durex 12x10
05 folhas de E.V.A. (1 amarelo / 1 verde/ 1 vermelho/ 1 04 folhas de E.V.A. brilho (1vermelho/ 1 azul / 1
branco/ 1 preto)
dourada/ 1 prata)
02 folhas de E.V.A. listrado
01 papel celofane transparente
02 folhas de E.V.A. felpudo (1 branca / 1 vermelha)
02 folhas de E.V.A. listrado
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Relação de materiais do 1º ano Ensino Fundamental 1
ATENÇÃO SENHORES PAIS
Os cadernos deverão ser de 96 fls, estar encapados com abertura e margem em
todas as folhas e deverá ser brochura 1/4 ( pequeno /tamanho normal)
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
02 livros de história ( 6 anos)

01 apontador com depósito

01 brinquedo de areia
01 borracha branca sem cheiro

01 estojo
01 mochila ou bolsa
01 caderno matemática pedag.1x1 brochura 96
fls, (capa dura / margem)
02 cadernos de português, brochura 96 fls,
(capa dura / margem) classe / casa
01 caneca de alumínio gravada o nome do aluno
01 caderno de capa dura 96 fls p/ lições
10 etiquetas adesivas brancas 25,4x66,7 mm
01 caixa de camisa encapada
01 copo e pratinho de inox (gravado o nome do
aluno)

02 lápis preto nº 2
01 pasta com elástico – 2 cm
01 tesoura escolar sem ponta
01 cx de giz de cera c/ 12 cores finos
01 cx lápis de cor c/ 12 inteiros
01 conj. de canetinhas com 12 cores
01 revista para recorte

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
02 rolos fita crepe 19x10
01 pincel nº 14 redondo
01 caixa de tinta guache com 12 cores
04 tubos gliter – (ouro/prata/vermelho/azul)
03 tubos cola branca 90g
50 bexigas lisas
02 folhas de E.V.A. listrado
05 folhas de E.V.A. (1 vermelha / 1 azul/ 1 verde / 1
amarelo/ 1 branco)
02 folhas de E.V.A felpudo (1 amarelo/ 1 verdel)
04 folhas de E.V.A. brilho (1 prata / 1 dourado/1 azul
/1 vermelho)
02 folhas de E.V.A. com bolinhas

02 fls papel dobradura amarelo/verde
03 fls papel camurça azul/rosa/amarelo
02 cartolinas laminadas prata/ouro
500 fls papel xerográfico A4
02 caixas de massa de modelar c/ 12 cores
200 fls sulfite 40
20 palitos de sorvete
01 cx de tinta guache fantasia gliter c/ 06 un.
02 envelopes plásticos (4 furos )
02 papéis cartão branco
03 fls papel laminado prata/azul/verde
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Relação de materiais 2º ano Ensino Fundamental 1
ATENÇÃO
ATENÇÃOSENHORES
SENHORESPAIS
PAIS
Os cadernos deverão ser de 48 fls, estar encapados com abertura e margem em
todas as folhas e deverá ser brochura 1/4 ( pequeno /tamanho normal)
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
02 pastas com aba e elástico para teste

02 lápis preto Nº 2
01 borracha branca sem cheiro
01 cx lápis de cor c/12 (inteiro)
01 conjunto de canetinhas com 12 cores
01 tesoura escolar sem ponta
01 apontador com depósito
01 tubo de cola líquida

01 caderno caligrafia 48 fls brochura
02 cadernos de matemática 48fls - 1,0 x 1,0
02 cadernos de português, brochura 48 fls
01 caderno de português 48 fls ( Inglês)
01 tubo de cola alto relevo
02 tubos de cola bastão pequenos
01 régua transparente (15 cm ou 20 cm)
05 cartelas de adesivo

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.

01 fita crepe
02 folhas de E.V.A amarelo
02 folhas de E.V.A marrom
02 folhas de E.V.A. laranja
02 folhas de E.V.A. bolinha
02 folhas de E.V.A. felpudo
01 caixa de tinta guache com 6 cores
01 pincel nº 14
01 caixa de giz de cera com 12 cores
01 caixa de massa de modelar com 12 cores

500 fls de Papel A4
50 fls de sulfite 40
01 folha de E.V.A brilho dourado
01 folha de E.V.A. brilho verde claro
01 folha de E.V.A. brilho azul turquesa
01 folha de E.V.A. brilho rosa
50 bexigas
02 tubos de cola gliter
30 palitos de sorvete
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Relação de materiais 3º ano Ensino Fundamental 1
ATENÇÃO SENHORES PAIS
Os cadernos deverão ser de 48 fls, estar encapados com abertura e margem em
todas as folhas e deverá ser brochura 1/4 ( pequeno/ tamanho normal)
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
02 lápis preto nº 2
01 borracha branca sem cheiro
01 cx lápis de cor c/12 (inteiro)
02 tubos de cola bastão pequenos
01 tesoura escolar sem ponta
01 apontador com depósito
01 régua transparente 30 cm
01 revista para recorte

01 caderno de português 48 fls
01 caderno de português 48 fls (História)
01 caderno de português 48 fls (Ciências)
01 caderno caligrafia 48 fls brochura
01 caderno de matemática 48fls 0,7 x 0,7
01 caderno de português 48 fls (Inglês)
01 caderno de português 48 fls (Geografia)
01 caderno cartografia/ desenho de capa
dura - grande
01 gibi (8 anos)
02 pastas com aba e elástico p/ teste
01 dicionário de português da nova ortografia. Sugestão:
* Dicionário Português – Silveira Bueno

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
01 fita crepe
02 folhas de E.V.A amarelo
02 folhas de E.V.A marrom
02 folhas de E.V.A. laranja
02 folhas de E.V.A. bolinha
02 folhas de E.V.A. felpudo
01 caixa de tinta guache com 6 cores
01 pincel nº 08 redondo
01 pincel nº 14 redondo
50 palitos de sorvete

500 fls de Papel A4
50 fls de sulfite 40
01 folha de E.V.A brilho dourado
01 folha de E.V.A. brilho verde claro
01 folha de E.V.A. brilho azul turquesa
01 folha de E.V.A. brilho rosa
50 bexigas
02 tubos de cola gliter
01 envelope de lantejoulas grande
01 rolo fita adesiva transparente 40x50
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Relação de materiais 4º ano Ensino Fundamental 1
ATENÇÃO SENHORES PAIS
Os cadernos deverão ser de 48 fls, estar encapados com abertura e margem em
todas as folhas e deverá ser brochura 1/4 (tamanho normal)
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
50 palitos de sorvete
02 lápis preto Nº 2
01 borracha branca sem cheiro
02 canetas esferográficas azul

01 caderno de cartografia (desenho) milimetrado de capa
dura e espiral
01 caderno de matemática 48 fls - 0,7 x 0,7

01 caderno de caligrafia
01 caderno de português 48 fls brochura (ciências)

01 apontador com depósito
02 canetas marca-texto
01 cx lápis de cor c/12 (inteiro)
01 régua transp. 30 cm
01 tesoura escolar sem ponta
01 transferidor

01 caderno de português 48 fls brochura (Português)
01 caderno de português 48 fls brochura (História)
01 caderno de português 48 fls brochura (Geografia)
01 caderno de português 48 fls brochura (Inglês)
02 pastas com aba e elástico para teste
02 tubos de cola bastão pequenos

01 caixa de giz de cera com 12 cores

01 jogo de canetinha com 12 cores

01 dicionário de português da nova ortografia. Sugestões:
* Dicionário Infantil – Palavras tantas Palavras – Helena Bonito – FTD
* Dicionário Português – Silveira Bueno

Lista 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
01 fita crepe
02 folhas de E.V.A amarelo
02 folhas de E.V.A marrom
02 folhas de E.V.A. laranja
02 folhas de E.V.A. bolinha
02 folhas de E.V.A. felpudo
01 rolo fita adesiva transparente 40x50
02 folhas de papel dobradura

500 fls de Papel A4
50 fls de sulfite 40
01 folha de E.V.A brilho dourado
01 folha de E.V.A. brilho verde claro
01 folha de E.V.A. brilho azul turquesa
01 folha de E.V.A. brilho rosa
50 bexigas
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Relação de materiais 5º ano Ensino Fundamental 1
ATENÇÃO SENHORES PAIS
Os cadernos deverão ser de 48 fls, estar encapados com abertura e margem em
todas as folhas e deverá ser brochura 1/4 (pequeno/ tamanho normal)
Os materiais abaixo (lista 1 e lista 2) deverão ser providenciados pelos pais e
entregues no dia 31 de Janeiro de 2019, quinta-feira das 13h às 17h.
Lista 1
02 tubos de cola bastão pequeno
02 lápis preto Nº 2
02 borrachas brancas sem cheiro
02 canetas esferográficas colorida

01 transferidor
02 cadernos de português 48 fls (Português)
02 cadernos de matemática 0,5x0,5 48 fls
01 caderno de caligrafia 48 fls

02 canetas esferográficas azul

01 caderno de português 48 fls (Ciências)

01 jogo de canetinhas com 12 cores
02 canetas marca-texto
01 cx lápis de cor c/12 (inteiro)

01 caderno de português 48fls (História)
01 caderno de português 48fls (Geografia)
01 caderno de português 48 fls (Inglês)
01 caderno cartografia/ desenho milimetrado
de capa dura espiral.
01 caderno cartografia/ desenho milimetrado
de capa dura espiral.
01 régua transparente
02 folhas de papel dobradura

01 apontador com depósito
01 tesoura escolar sem ponta

05 sacos plásticos c/ 4 furos
02 pastas com aba e elástico para teste
01 caixa de giz de cera com 12 cores
01 dicionário de português da nova ortografia. Sugestões:

* Dicionário Infantil – Palavras tantas Palavras – Helena Bonito – FTD
* Dicionário Infantil – Geraldo Mattos - FTD
* Dicionário Português – Silveira Bueno

LISTA 2 - O responsável pelo aluno tem a opção de trazer a lista completa, ou fazer o
pagamento da mesma na tesouraria da Escola, até o dia 31/01/19.
02 folhas de E.V.A amarelo
02 folhas de E.V.A marrom
02 folhas de E.V.A. laranja
02 folhas de E.V.A. bolinha
02 folhas de E.V.A. felpudo
50 bexigas

500 fls de Papel A4
50 fls de sulfite 40
01 folha de E.V.A brilho dourado
01 folha de E.V.A. brilho verde claro
01 folha de E.V.A. brilho azul turquesa
01 fita crepe
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Relação de materiais - 6º ao 9º ano Ensino Fundamental 2
01 apontador com depósito
02 lápis preto Nº 02
01 borracha branca sem cheiro
01 caneta esferográfica azul
01 caneta esferográfica preta
01 caneta esferográfica vermelha
01 caneta marca texto
01 cola branca – 45g
01 régua transparente 30 cm
01 compasso

01 dicionário peq. Português
01 transferidor de 180º
01 esquadro 45º
01 esquadro 60º
01 caderno universitário 10 matérias ou
fichário
01 caderno universitário 01 matéria
(redação)
01 borracha plástica
01 dicionário de inglês
01 dicionário de espanhol
01 cx de lápis de cor

Ensino Médio
A escola recomenda o uso de cadernos universitários com várias divisões
ou arquivo (fichário)


1ª e 2ª séries: 02 cadernos universitários de 10 matérias ou arquivo com 18
matérias e 01 caderno universitário (espiral) de 100 fls para Redação, lápis,
borracha, canetas, marca texto.



3ª série (Terceirão): 3 cadernos universitários com 10 matérias ou arquivos
com 25 matérias.
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TABELA DE PREÇOS
01

2ª chamada ABI – Avaliação Bimestral por disciplina

02

Recuperação Paralela – por Disciplina (Ensino Fundamental, 1ª e R$ 10,00
2ª série do Ensino Médio) (aulas e provas)

03

Simulado de recuperação Paralela e 2ª chamada – por disciplina R$ 8,00
(3º EM)

04

2ª via do cartão de identificação

R$ 14,00

05

2ª via do certificado de conclusão

R$ 30,00

06

Adaptação por disciplina

R$ 30,00

07

Declaração de escolaridade ou conclusão

R$ 10,00

08

Devolução de Livros da Biblioteca – Multa por dia de atraso

R$ 2,50

09

Guia de transferência

R$ 30,00

10

Escolinha de treinos por mês (futebol, vôlei, basquete e judô)

R$ 50,00

11

Escolinha de treinos por mês (mais de uma modalidade) cada

R$ 40,00

12

Impressão – folha (texto – preto )

R$ 1,00

13

Impressão - folha ( colorida )

R$ 1,50

14

Xérox

R$ 0,20

15

2ª via de carteirinha de – Biblioteca

R$ 6,00

16

Seguro contra acidentes por mês

R$ 15,00

17

Taxa de alimentação – Educação Infantil por mês

R$ 140,00

18

Taxa de alimentação – Ens. Fund. 1 ( 2º ao 5º ano)

R$ 164,00
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R$ 20,00

