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Querida família;
Como educadores, pais e proprietários do Colégio Paulo Freire sempre reﬂetimos muito sobre

Paulo Freire foi um educador, escritor, lósofo e um dos
maiores pensadores brasileiros que é reconhecido no mundo inteiro,
principalmente no campo da educação.
Paulo Reglus Neves Freire, pernambucano, nasceu em Recife
no dia 19 de Setembro de 1921. Ficou famoso no Brasil como autor do
método Paulo Freire, qual considera relevante o estudo da realidade do
educando e da fala do educador. Cada pessoa envolvida na ação
pedagógica dispõe de um conhecimento prévio a cerca do que é
aprendido, considerando o contexto cultural do educando. Segundo ele, o
importante não é somente transmitir conteúdos especícos, mas
despertar uma nova forma de relação com a experiência vivida, ou seja, o
educando não pode só receber conhecimento e não os incorporar em sua
prática cotidiana.
O Colégio Paulo Freire durante estes 29 anos inspirou nosso
trabalho no Método Paulo Freire como educadores conscientes do nosso
papel de cidadão que se utiliza da educação como forma de intervir e
melhorar o mundo. ‘‘Educação não transforma o mundo. Educação muda
as pessoas. Pessoas transformam o mundo.’’ (Paulo Freire)

os rumos da Educação em nosso país.
O nosso maior objetivo é resgatar virtudes e valores perdidos que sustentam a formação do
caráter de um grande cidadão, que será agente de mudança neste contexto sociocultural e emocional.
Sabendo que a base da personalidade se forma até os 12 anos, e que a partir daí vai sendo
lapidada, é que nos faz repensar constantemente a nossa ‘‘práxis’’ na construção de um ambiente
seguro e saudável, em todos os aspectos.
Como educadores e corresponsáveis propomo-nos sempre a oferecer o nosso ‘‘melhor’’,
através de uma proposta pedagógica diferenciada e humanista, sobretudo nos comprometendo com
uma educação transformadora. Acreditando que só com muita paixão com o que fazemos, e claro, com
muito estudo, pesquisa e dedicação, é que temos conseguido atingir grandes objetivos.
Resumimos abaixo um pouco da nossa proposta pedagógica e ﬁlosóﬁca:

•

O maior diferencial do Colégio Paulo Freire é preparar nossos alunos para serem agentes

transformadores;
•

Escola aberta a dialogar com pais em busca de caminhos para o bom relacionamento entre

família-escola, em busca de uma parceria na formação de alunos felizes e capacitados para conviverem
entre si e viverem de forma responsável;
•

Parceria com a Escola da Inteligência (EI) com metodologia do DR. AUGUSTO CURY:

preocupação com a inteligência sócio-emocional de nossos alunos e suporte para melhorar a relação
pais/ﬁlhos e aluno/escola;
•

O conhecimento é o objetivo a ser alcançado. Através deste conhecimento o aluno amplia a

sua visão de mundo e se vê como corresponsável pelas mudanças na sociedade e no mundo;
•

Trabalhamos com uma das maiores plataformas de ensino do Brasil: Plataforma de Ensino

ELEVA - um material que busca aliar ENSINO DE QUALIDADE com VALORES HUMANOS, além de
focar na preparação do ENEM;
•

Assessoria dos proﬁssionais da Plataforma de Ensino ELEVA no treinamento de

professores e das ricas trocas com grandes escolas associadas do Brasil, tornando o Colégio Paulo
Freire conhecimento no contexto nacional da educação;
•

Simulados quinzenais no Ensino Médio com questões do ENEM (mesmo padrão e nível de

diﬁculdade);
•

Atendimento individualizado com psicóloga, psicopedagoga ou supervisora, sempre que

necessário - Reuniões periódicas com pais em busca de caminhos para a melhoria do desenvolvimento
do aluno (aspectos emocionais e cognitivos);
•

Uma educação que vai muito além da sala de aula;

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
•

A VIDA É O OBJETO DE ESTUDO; as relações e o respeito entre todos que participam do

processo de ensinagem;
•

Projetos ricos que contribuem para a construção de atitudes que favorecem a convivência e

o exercício de cidadania, principalmente, valores para a SUSTENTABILIDADE e para a VIDA;
•

Proposta pedagógica diferenciada buscando a construção de um ensino onde o aluno é

protagonista de sua aprendizagem, com práticas pedagógicas lúdicas, com experimentações e aulas
com recursos tecnológicos;
•

Busca a transdisciplinaridade (que vai além da interdisciplinaridade) entre as diversas

áreas do conhecimento, contextualizando todo o processo ensino-aprendizagem;
•

Encontros periódicos entre supervisoras e professores para o aperfeiçoamento e

treinamento do docente que reﬂete em todo processo de ensinagem;
•

Recursos didáticos diversiﬁcados são ferramentas necessárias para a construção do

INÍCIO DAS AULAS:
Ensino Fundamental I, II e Médio: 02/02/2022 (Quarta-feira)
Educação Infantil: 03/02/2022 (Quinta-feira)
ATENÇÃO:
- Os materiais de Artes deverão ser entregues na secretaria
com o nome do aluno.

conhecimento de forma signiﬁcativa e prazerosa;
•

Aula com maior participação dos alunos com questionamentos e desaﬁos para se chegar à

resposta (debates e confrontos de ideias). Preocupação com a qualidade do que é transmitido;
•

Considera o SER como um todo, priorizando o ‘‘ser’’ em detrimento do ‘‘ter’’ (ser

responsável, comprometido, altruísta, etc);
•

Compromisso com uma Educação Infantil que respeita o desenvolvimento da criança em

suas necessidades educacionais seja cognitiva, social, moral, emocional, etc;
•

- Este ano teremos a Agenda Eletrônica (EducareBox)
para todos os segmentos, am de facilitar ainda mais a
comunicação entre família e escola.

Ricos projetos: música, dança, psicomotricidade, teatro, inglês e muito mais, sempre

buscando o desenvolvimento global da criança, pautando todo o trabalho na BNCC;
•

Obs.: Favor colocar o nome do aluno em TODOS os materiais,
sendo essencial para a identicação dos mesmos.

Preocupação em criar estratégias para que o aluno desenvolva uma visão mais consciente

e crítica da realidade. ‘‘Um cidadão é um aluno que utiliza sua EDUCAÇÃO para TRANSFORMAR’’,
como disse Paulo Freire: ‘‘Se a EDUCAÇÃO sozinha não pode transformar a sociedade, tampouco sem
ela a sociedade muda’’;
A família é a base que sustenta toda a formação educacional de nossas crianças e
adolescentes, por isso, no ato da matrícula, assina mais que um contrato, mas uma parceria e o
comprometimento com a educação de seus ﬁlhos.
A família Paulo Freire sente-se honrada em tê-los como parceiros.

- Iniciaremos o trabalho com as apostilas e livros a partir do
dia 07/02/2022 (Segunda-feira)
- Adquira todos os livros didáticos, para não prejudicar
e atrasar o trabalho com os mesmos. Após o início das aulas,
solicitamos o prazo mínimo de 15 dias, após o pagamento,
para entrega dos livros.
- Informamos que a partir do 5º ano não poderá mais ser usado
o short saia, devido o desenvolvimento das alunas;
O UNIFORME ESTÁ A VENDA:
COLÉGIO PAULO FREIRE - UNIDADE NOVO PROGRESSO
Rua Dr. Antônio Aleixo, 761, Novo Progresso
Tel.: 3357-5288 / 3357-5344
PAPEL DECOR PAPELARIA E PRESENTES
Alameda dos Sabiás, 689, Cabral - Tel.: 98241-2222

PRIMEIRO ENCONTRO
ENTRE PAIS E EQUIPE PEDAGÓGICA

UNIDADE CABRAL - EDUCAÇÃO INFANTIL
Maternal I e II - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 16:30 h
Maternal III - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 15:30 h
1º Período - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 14:30 h
2º Período - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 13:00 h
UNIDADE CABRAL - ENSINO FUNDAMENTAL I
1º Ano - Dia 03/02/2022 (Quinta-feira) às 07:45 h
2º Ano - Dia 04/02/2022 (Sexta-feira) às 07:45 h
3º Ano - Dia 07/02/2022 (Segunda-feira) às 07:45 h
4º Ano - Dia 08/02/2022 (Terça-feira) às 07:45 h
5º Ano - Dia 09/02/2022 (Quarta-feira) às 07:45 h
UNIDADE NOVO PROGRESSO - EDUCAÇÃO INFANTIL
Maternal I e II - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 16:30 h
Maternal III - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 15:30 h
1º Período - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 14:30 h
2º Período - Dia 02/02/2022 (Quarta-feira) às 13:00 h
UNIDADE NOVO PROGRESSO - ENSINO FUNDAMENTAL I
1º Ano - Dia 03/02/2022 (Quinta-feira) às 13:30 h
2º Ano - Dia 04/02/2022 (Sexta-feira) às 13:30 h
3º Ano A (Manhã) - Dia 10/02/2022 (Quinta-feira) às 07:45 h
3º Ano B (Tarde) - Dia 07/02/2022 (Segunda-feira) às 13:30 h
4º Ano A (Manhã) - Dia 11/02/2022 (Sexta-feira) às 07:45 h
4º Ano B (Tarde) - Dia 08/02/2022 (Terça-feira) às 13:30 h
5º Ano A (Manhã) - Dia 11/02/2022 (Sexta-feira) às 07:45 h
5º Ano B (Tarde) - Dia 09/02/2022 (Quarta-feira) às 13:30 h
ENSINO FUNDAMENTAL II E MÉDIO
6º Ano - Dia 03/02/2022 (Quinta-feira) às 07:30 h
7º e 8º Anos - Dia 07/02/2022 (Segunda-feira) às 07:30 h
9º Ano e 1º Ano EM - Dia 04/02/2022 (Sexta-feira) às 07:30 h
2º e 3º Anos EM - Dia 08/02/2022 (Terça-feira) às 07:30 h

LISTA DE MATERIAL 2022 - MATERNAL I E II

Materiais que cam com o(a) aluno(a):
Ÿ 01 merendeira (com nome)
Ÿ 01 Kit Higiene Pessoal: Creme dental (sem úor), escova dental, toalha com nome (mandar
todos os dias em uma embalagem apropriada e com nome)
Ÿ 01 Copo com tampa ou garranha (com nome)
Ÿ 01 toalha de mão (com o nome gravado)
Ÿ 01 mochila (com nome e duas trocas de roupa diariamente)
Materiais que devem ser entregues à professora com nome:
Ÿ Caso a criança durma - 1 colchonete, tipo academia revestido em napa
Ÿ 01 lençol (com nome)
Ÿ 01 caixa de lápis de cor jumbo
Ÿ 01 camisa de malha grande (para ser usado como avental nas atividades de Artes)
Ÿ 02 pastas duplex com grampo (50 plásticos)
Ÿ 01 caixa de giz de cera (Meu 1º giz - 12 cores)
Ÿ 01 Brinquedo pedagógico (Ex: Blocos de encaixe/Ligue-ligue)
Ÿ 02 livros literários (pode ser usado)
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
Ÿ 04 caixas de massinha de modelar (antialérgica/Acrilex) Ÿ 06 folhas de EVA rosa
Ÿ 01 vidro de cola branca 500 ml (não tóxica)
Ÿ 100 folhas de papel ofício colorido
Ÿ 01 pacote de papel Creative Lumi
Ÿ 03 envelopes pardos (tamanho ofício)
Ÿ 03 pincéis compactor preto
Ÿ 01 pacote de papel 40 kg
Ÿ 01 caixa com 12 cores de tinta a dedo
Ÿ 06 papéis crepom (rosa)
Ÿ 01 rolo de barbante
Ÿ 06 papéis color set (rosa)
Ÿ 02 pacotes de lantejoula
Ÿ 05 metros de TNT (rosa)
Ÿ 01 novelo de lã (preto)
Ÿ 02 marcadores permanentes (preto)
Ÿ 03 colas glitter
Ÿ 02 folhas de papel laminado (verde)
Ÿ 10 cartolinas
Ÿ 02 durex transparentes (grosso)
Ÿ 01 rolinho de espuma para pintura (médio)
Ÿ 02 folhas de celofane (rosa)
Ÿ 01 lixa preta
Ÿ 01 pacote de papel A3
APOSTILA - Aos cuidados do amor - Apenas para Mat. II. (a ser adquirida na escola)

LISTA DE MATERIAL 2022 - MATERNAL III

Materiais que cam com o(a) aluno(a):
Ÿ 01 merendeira
Ÿ 01 Kit Higiene Pessoal: Creme dental, escova dental, toalha com nome (mandar todos os
dias em uma embalagem apropriada)
Ÿ 01 Garranha (Squeeze)
Ÿ 01 toalha de mão com o nome gravado
Ÿ 01 mochila (com uma muda de roupa diariamente)
Materiais que devem ser entregues à professora com nome:
Ÿ 01 Brinquedo pedagógico de madeira ou plástico (Ex: Blocos de encaixe, Ligue-ligue, etc.)
Ÿ 02 caixas de lápis de cor (Jumbo)
Ÿ 01 camisa de malha grande (para ser usado como avental nas atividades de Artes)
Ÿ 02 pastas duplex com grampo (50 plásticos)
Ÿ 01 caixa de caneta hidrocolor (12 cores)
Ÿ 03 Cadernos brochurão, sem pauta, capa dura (96 folhas)
Ÿ 01 revista para recorte (pode ser usada)
Ÿ 02 livros literários próprios para a idade (pode ser usado)
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao
Colégio, o mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
Ÿ 04 caixas de massinha de modelar (antialérgica)
Ÿ 03 colas glitter (prata)
Ÿ 01 vidro de cola branca 500 ml (não tóxica)
Ÿ 06 folhas de EVA azul
Ÿ 03 envelopes pardos (tamanho ofício)
Ÿ 200 folhas de papel ofício colorido
Ÿ 02 pincéis compactor (azul)
Ÿ 01 EVA com glitter prateado
Ÿ 01 caixa de cola colorida
Ÿ 01 pacote de papel 40 kg
Ÿ 06 papéis crepom
Ÿ 01 caixa com 12 cores de tinta a dedo
Ÿ 01 rolo de barbante
Ÿ 06 papéis color set (azul)
Ÿ 05 metros de TNT (azul)
Ÿ 02 pacotes de lantejoula
Ÿ 02 folhas de papel laminado (azul)
Ÿ 01 novelo de lã (azul)
Ÿ 08 cartolinas
Ÿ 02 durex transparentes (grosso)
Ÿ 02 pacotes de purpurina (dourada)
Ÿ 01 caixa de giz de cera (12 cores)
Ÿ 02 lixas d’água
Ÿ 02 pincéis para pintura (14 à 20)
Ÿ 02 tas crepe
Ÿ 04 folhas de papel kraft
APOSTILA - Corpo em movimento (a ser adquirida na escola)
APOSTILA - Os pingos e as Cores (a ser adquirida na escola)
APOSTILA - Casa e família - ‘‘Meu porto seguro’’ (a ser adquirida na escola)
APOSTILA - Nomes e letras

LISTA DE MATERIAL 2022 - 1º PERÍODO
Materiais que cam com o(a) aluno(a):
Ÿ 01 Merendeira
Ÿ 01 Kit Higiene Pessoal: Creme dental, escova dental, toalha com nome (mandar todos os dias em uma
necessaire)
Ÿ 01 Garranha (squeeze)
Ÿ 01 Toalha de mão com o nome gravado
Ÿ 01 Mochila
Ÿ 01 Estojo completo para car em casa para realização de extraclasse
Materiais que devem ser entregues à professora com nome:
Ÿ 02 Pastas duplex com grampo (50 plásticos)
Ÿ 02 Vidros de cola pequena
Ÿ 01 Estojo para guardar os materiais em sala
Ÿ 02 Lápis preto
Ÿ 01 Camisa de malha grande (usada), para ser usada como avental em atividades de Artes
Ÿ 02 Borrachas macias
Ÿ 01 Apontador
Ÿ 02 Caixas de lápis de cor com 12 cores
Ÿ 01 Tesoura sem ponta
Ÿ 04 Cadernos brochurão 96 folhas sem pauta
Ÿ 01 Brinquedo pedagógico (Ex: Blocos de encaixe/Ligue-ligue)
Ÿ 01 revista para recorte (pode ser usada)
Ÿ 02 livros literários (pode ser usado)
Ÿ 30 palitos coloridos de picolé (10 de cada cor)
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o mesmo
deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
Ÿ 04 caixas de massinha de modelar (antialérgica)
Ÿ 06 folhas de EVA (amarelo)
Ÿ 100 folhas de papel ofício colorido
Ÿ 01 vidro de cola branca 500 ml (não tóxica)
Ÿ 03 envelopes pardos (tamanho ofício)
Ÿ 01 pacote de papel Creative Lumi
Ÿ 01 pacote de papel 40 kg
Ÿ 02 pincéis compactor preto
Ÿ 01 caixa de cola colorida
Ÿ 06 papéis crepom (amarelo)
Ÿ 03 potes de tinta guache amarelo 250 ml
Ÿ 06 papéis color set (amarelo)
Ÿ 01 rolo de barbante
Ÿ 05 metros de TNT (amarelo)
Ÿ 02 pacotes de lantejoula
Ÿ 02 canetas (marcardor permanente)
Ÿ 02 lixas d’água
Ÿ 01 novelo de lã (amarelo)
Ÿ 05 cartolinas
Ÿ 02 durex transparentes (grosso)
Ÿ 02 folhas de papel laminado (dourado)
Ÿ 02 folhas de celofane (amarelo)
Ÿ 01 pacote de papel A4 (500 folhas)
Ÿ 04 folhas de papel kraft
Ÿ 02 pacotes de purpurina
Ÿ 01 EVA com glitter prateado
Ÿ 03 colas glitter
INGLÊS: FERRIS WHEEL Nº 2 - EDITORA: Macmillan Education
APOSTILA DE JOGOS (a ser adquirida na escola)
APOSTILA DE EXPERIMENTOS (a ser adquirida na escola)
APOSTILA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA - DR. AUGUSTO CURY

LISTA DE MATERIAL 2022 - 2º PERÍODO
Materiais que cam com o(a) aluno(a):
Ÿ 02 Lápis pretos
Ÿ 01 Borracha macia
Ÿ 02 Vidros de cola (com nome)
Ÿ 01 Caixa de lápis de cor (12 cores)
Ÿ 01 Apontador
Ÿ 01 Tesoura com pontas arredondadas (com nome)
Ÿ 01 Merendeira
Ÿ 01 Kit Higiene Pessoal: Creme dental, escova dental, toalha com nome (mandar todos os dias em
uma necessaire)
Ÿ 01 Garranha (squeeze)
Ÿ 01 Toalha de mão com o nome gravado
Ÿ 01 Bolsinha ou estojo para lápis
Materiais que devem ser entregues à professora com nome:
Ÿ 01 Brinquedo pedagógico (Ex: Blocos de encaixe/Ligue-ligue)
Ÿ 06 Cadernos brochurão 60 folhas pautado, margeado e enumerado (1, 2, 3, X)
Ÿ 01 Camisa de malha grande (usada), para ser usada como avental em atividades de Artes
Ÿ 03 Pastas duplex com grampo - 50 plásticos
Ÿ 01 revista para recorte (pode ser usada)
Ÿ 02 livros literários (pode ser usado)
Ÿ 01 pacote com 50 palitos de picolé coloridos
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
Ÿ 04 caixas de massinha de modelar (antialérgica)
Ÿ 06 folhas de EVA (laranja)
Ÿ 03 envelopes pardos (tamanho ofício)
Ÿ 01 EVA com glitter dourado
Ÿ 02 pincéis compactor color preto
Ÿ 100 folhas de papel ofício colorido
Ÿ 01 caixa de cola colorida
Ÿ 01 pacote de papel Creative Lumi
Ÿ 03 potes de tinta guache laranja 250 ml
Ÿ 01 pacote de papel 40 kg
Ÿ 01 rolo de barbante
Ÿ 06 papéis crepom (laranja)
Ÿ 03 pacotes de lantejoula
Ÿ 06 papéis color set (laranja)
Ÿ 01 novelo de lã (laranja)
Ÿ 05 metros de TNT (laranja)
Ÿ 03 colas glitter (dourado)
Ÿ 02 canetas (marcardor permanente)
Ÿ 05 cartolinas
Ÿ 01 lixa d’água
Ÿ 03 folhas de papel laminado (dourado)
Ÿ 02 durex transparentes (grosso)
Ÿ 01 Vidro de cola branca 500 ml
Ÿ 01 pacote de papel A4 (500 folhas)
Ÿ 02 folhas de celofane
LIVROS ADOTADOS:
Ÿ INGLÊS: FERRIS WHEELS Nº 3 - EDITORA: MACMILLAN EDUCATION
Ÿ APOSTILA DE JOGOS (A SER ADQUIRIDA NA ESCOLA)
Ÿ APOSTILA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA - DR. AUGUSTO CURY

LISTA DE MATERIAL 2022 - 1º ANO
Material de uso diário:
08 cadernos brochurão com 60 folhas (pautado, margeado e numerado 1,2,3, X)
Língua Portuguesa, Produção de texto/Grupo de palavras, Matemática, Geograa/História, Ciências,
Inglês e 2 Extraclasse.
01 Dicionário de Língua Portuguesa
02 Pastas catálogo com 50 plásticos (Arte/Práticas Culturais e Escola da Inteligência)
01 Estojo completo que deve vir diariamente com: 2 lápis pretos, 1 borracha macia, 1 caixa de lápis de
cor (12 cores), 1 apontador, 1 tesoura sem ponta, 1 vidro de cola branca (líquida), 1 régua de 30 cm
(trazer o material completo o ano todo com nome).
01 Mochila (preferência de rodinha)
01 Garranha (squeeze) com nome (trazer todos os dias)
01 toalha de mão (com nome gravado)
01 camisa de malha (para ser usada como avental na aula de Arte)
100 palitos, de picolé, coloridos, 30 tampinhas, 02 dados e 10 gominhas (cada criança deverá trazer
dentro de uma caixa de sapato encapada e com nome)
01 Quadro Posicional (Q.P.) de 6 ordens
01 Material Dourado (de preferência de madeira, pois o mesmo será utilizado até o 4º ano)
01 Ábaco aberto (o mesmo será utilizado até o 4º ano)
02 livros literários para a biblioteca da sala de aula (podem ser livros usados)
LIVROS E APOSTILAS ADOTADOS:
MATERIAL DIDÁTICO: PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA - ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA.
AGENDA LITERÁRIA – APOSTILA A SER ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
APOSTILA ESCOLA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – DR. AUGUSTO
CURY - ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
ATENÇÃO: OS LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS A CADA TRIMESTRE.
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
· 03 pincéis (nº10 à nº 20)
· 04 folhas de papel crepom (verde)
· 01 vidro de cola 500g
· 02 folhas de papel cartão preto
· 03 potes de tinta guache preta 250g
· 04 folhas de color set (verde)
· 01 pacote de papel Creative Lumi
· 100 folhas de ofício colorido
· 01 pacote de papel 40 kg
· 05 metros de TNT (verde)
· 04 folhas de EVA
· 02 pincéis atômicos (PRETO)
· 04 folhas de cartolina branca
· 01 caneta marcador permanente (preta)
· 04 folhas de papel kraft
· 02 tas crepe
· 02 folhas de papel laminado (prateado)
· 02 durex transparente (grosso)
· 02 folhas de papel celofane (verde)
· 01 EVA com glitter dourado
· 01 pacote de papel A4 (500 folhas)
· 02 caixas de massinha de modelar
· 01 ta dupla face
· 01 rolo de barbante
· 01 novelo de lã (verde)

LISTA DE MATERIAL 2022 - 2º ANO

LISTA DE MATERIAL 2022 - 3º ANO

Material de uso diário:
10 cadernos brochurão com 96 folhas (pautado, margeado e numerado 1,2,3)
Língua Portuguesa, Produção de texto, Matemática, Geograa/História, Ciências, Inglês
e 4 Extraclasse (Matemática 1 e 2, Português 1 e 2).
01 Dicionário de Língua Portuguesa
02 Pastas catálogo com 50 plásticos (Arte e Práticas Culturais / Escola da Inteligência)
01 Estojo completo que deve vir diariamente com: 2 lápis pretos, 1 borracha macia, 1 caixa de lápis de
cor (12 cores), 1 apontador, 1 tesoura sem ponta, 1 vidro de cola branca (líquida), 1 régua de 30 cm
(trazer o material completo o ano todo com nome).
01 Mochila (preferência de rodinha)
01 Garranha (squeeze) com nome (trazer todos os dias)
01 toalha de mão (com nome gravado)
01 camisa de malha (para ser usada como avental na aula de Arte)
100 palitos, de picolé, coloridos, 25 tampinhas, 02 dados e 10 gominhas (não precisa colocar nome
nesses itens, pois será material coletivo)
01 Quadro Posicional (Q.P.) de 6 ordens
01 Material Dourado (de preferência de madeira, pois o mesmo será utilizado até o 4º ano)
01 Ábaco aberto (o mesmo será utilizado até o 4º ano)
02 livros literários para a biblioteca da sala de aula (podem ser livros usados)

Material de uso diário:
10 cadernos brochurão com 96 folhas (pautado, margeado e numerado 1,2,3)
Língua Portuguesa, Produção de texto, Matemática, Geograa/História, Ciências, Inglês e
4 Extraclasse (Matemática 1 e 2, Português 1 e 2).
01 Dicionário de Língua Portuguesa
02 Pastas catálogo com 50 plásticos (Arte e Práticas Culturais / Escola da Inteligência)
01 Estojo completo que deve vir diariamente com: 2 lápis pretos, 1 borracha macia, 1 caixa de lápis de
cor (12 cores), 1 apontador, 1 tesoura sem ponta, 1 vidro de cola branca (líquida), 1 régua de 30 cm
(trazer o material completo o ano todo com nome).
01 Mochila (preferência de rodinha)
01 Garranha (squeeze) com nome (trazer todos os dias)
01 toalha de mão (com nome gravado)
01 camisa de malha (para ser usada como avental na aula de Arte)
100 palitos, de picolé, coloridos, 25 tampinhas, 02 dados e 10 gominhas (não precisa colocar nome
nesses itens, pois será material coletivo)
01 Quadro Posicional (Q.P.) de 9 ordens
01 Material Dourado (de preferência de madeira, pois o mesmo será utilizado até o 4º ano)
01 Ábaco aberto (o mesmo será utilizado até o 4º ano)
02 livros literários para a biblioteca da sala de aula (podem ser livros usados)

LIVROS E APOSTILAS ADOTADOS:
MATERIAL DIDÁTICO: PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA - ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA.
AGENDA LITERÁRIA – APOSTILA A SER ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
APOSTILA ESCOLA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – DR. AUGUSTO
CURY - ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.

LIVROS E APOSTILAS ADOTADOS:
MATERIAL DIDÁTICO: PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA - ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA.
AGENDA LITERÁRIA – APOSTILA A SER ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
APOSTILA ESCOLA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – DR. AUGUSTO
CURY - ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.

ATENÇÃO: OS LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS A CADA TRIMESTRE.

ATENÇÃO: OS LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS A CADA TRIMESTRE.

Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
· 03 pincéis (nº10 à nº 20)
· 01 lixa
· 01 vidro de cola 500g
· 02 folhas de papel cartão
· 03 potes de tinta guache marrom 250g
· 04 folhas de color set (vermelho)
· 01 pacote de papel Creative Lumi
· 100 folhas de ofício colorido
· 01 pacote de papel 40 kg
· 05 metros de TNT (vermelho)
· 04 folhas de EVA (vermelho)
· 02 pincéis atômicos (vermelho)
· 04 folhas de cartolina branca
· 01 caneta marcador permanente (vermelho)
· 04 folhas de papel kraft
· 01 ta dupla face
· 04 colas coloridas
· 01 rolo de barbante
· 01 folha de EVA com glitter (prata)
· 02 tas crepe
· 01 pacote de papel A4 (500 folhas)
· 02 durex transparente (grosso)
· 02 folhas de celofane (vermelho)

Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
· 03 pincéis (nº10 à nº 20)
· 04 folhas de papel kraft
· 01 vidro de cola 500g
· 02 folhas de papel cartão
· 03 potes de tinta guache azul 250g
· 04 folhas de color set (preto)
· 01 pacote de papel Creative Lumi
· 100 folhas de ofício colorido
· 01 pacote de papel 40 kg
· 05 metros de TNT (preto)
· 04 folhas de EVA
· 02 pincéis atômicos (preto)
· 04 folhas de cartolina branca
· 01 caneta marcador permanente (preto)
· 04 folhas de papel kraft
· 01 ta dupla face
· 04 colas coloridas
· 02 tas crepe
· 02 folhas de celofane (vermelho)
· 02 durex transparente (grosso)
· 01 folha de EVA com glitter (prata)
· 01 rolo de barbante
· 01 pacote de papel A4 (500 folhas)

LISTA DE MATERIAL 2022 - 4º ANO
Material de uso diário:
10 cadernos brochurão com 96 folhas (pautado e margeado)
Língua Portuguesa, Produção de texto, Matemática, Geograa, História, Ciências, Inglês, Escola da
Inteligência e 2 Extraclasse (Matemática e Português)
01 Dicionário de Língua Portuguesa
01 Dicionário Língua Inglesa - SUGESTÃO: Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de
Inglês - Nova Ortograa
01 Pasta catálogo com 50 plásticos (Arte/ Práticas Culturais)
01 Estojo completo que deve vir diariamente com: 2 lápis pretos, 1 borracha macia, 1 caixa de lápis de
cor (12 cores), 1 apontador, 1 tesoura sem ponta, 1 vidro de cola branca (líquida), 1 régua de 30 cm
(trazer o material completo o ano todo com nome).
01 Mochila (preferência de rodinha)
01 Garranha (squeeze) com nome (trazer todos os dias)
01 toalha de mão (com nome gravado)
01 camisa de malha (para ser usada como avental na aula de Arte)
100 palitos, de picolé, coloridos, 25 tampinhas, 02 dados e 10 gominhas (não precisa colocar nome
nesses itens, pois será material coletivo)
01 Quadro Posicional (Q.P.) de 9 ordens
01 Material Dourado
02 livros literários para a biblioteca da sala de aula (podem ser livros usados)
LIVROS E APOSTILAS ADOTADOS:
MATERIAL DIDÁTICO: PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA - ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA.
AGENDA LITERÁRIA – APOSTILA A SER ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
APOSTILA ESCOLA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – DR. AUGUSTO
CURY - ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
ATENÇÃO: OS LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS A CADA TRIMESTRE.
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
· 03 pincéis (nº10 à nº 20)
· 01 lixa
· 01 vidro de cola 500g
· 02 folhas de papel cartão
· 03 potes de tinta guache azul 250g
· 04 folhas de color set
· 01 pacote de papel Creative Lumi
· 100 folhas de ofício colorido
· 01 pacote de papel 40 kg
· 05 metros de TNT
· 04 folhas de EVA
· 02 pincéis atômicos
· 04 folhas de cartolina branca
· 01 caneta marcador permanente
· 04 folhas de papel kraft
· 01 ta dupla face
· 04 colas coloridas
· 01 rolo de barbante
· 02 folhas de celofane
· 02 tas crepe
· 01 folha de EVA com glitter (prata)
· 02 durex transparente (grosso)
· 01 pacote de papel A4 (500 folhas)

LISTA DE MATERIAL 2022 - 5º ANO
Material de uso diário:
10 cadernos brochurão com 96 folhas (pautado e margeado)
Língua Portuguesa, Produção de texto, Matemática, Geograa, História, Ciências, Inglês, Escola da
Inteligência e 2 Extraclasse (Matemática e Português)
01 Dicionário de Língua Portuguesa
01 Dicionário Língua Inglesa – SUGESTÃO: Dicionário Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de
Inglês - Nova Ortograa
01 Pasta catálogo com 50 plásticos (Arte/Práticas Culturais)
01 Agenda escolar (gratuita)
01 Estojo completo que deve vir diariamente com: 2 lápis pretos, 1 borracha macia, 1 caixa de lápis de
cor (12 cores), 1 apontador, 1 tesoura sem ponta, 1 vidro de cola branca (líquida), 1 régua de 30 cm
(trazer o material completo o ano todo com nome).
01 Mochila (preferência de rodinha)
01 Garranha (squeeze) com nome (trazer todos os dias)
01 toalha de mão (com nome gravado)
01 camisa de malha (para ser usada como avental na aula de Arte)
100 palitos, de picolé, coloridos, 25 tampinhas, 02 dados e 10 gominhas (não precisa colocar nome
nesses itens, pois será material coletivo)
01 Quadro Posicional (Q.P.) de 9 ordens
01 Material Dourado
02 livros literários para a biblioteca da sala de aula (podem ser livros usados)
LIVROS E APOSTILAS ADOTADOS:
MATERIAL DIDÁTICO: PLATAFORMA DE ENSINO ELEVA - ADQUIRIDO NA SECRETARIA DA ESCOLA.
AGENDA LITERÁRIA – APOSTILA A SER ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
APOSTILA ESCOLA DA ESCOLA DA INTELIGÊNCIA – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL – DR. AUGUSTO
CURY - ADQUIRIDA NA SECRETARIA DA ESCOLA.
ATENÇÃO: OS LIVROS LITERÁRIOS SERÃO SOLICITADOS A CADA TRIMESTRE.
Material coletivo de Artes (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o
mesmo deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
· 03 pincéis (nº10 à nº 20)
· 01 lixa
· 02 folhas de papel cartão
· 01 vidro de cola 500g
· 04 folhas de color set
· 03 potes de tinta guache azul 250g
· 100 folhas de ofício colorido
· 01 pacote de papel Creative Lumi
· 05 metros de TNT
· 01 pacote de papel 40 kg
· 02 pincéis atômicos
· 04 folhas de EVA
· 01 caneta marcador permanente
· 04 folhas de cartolina branca
· 01 ta dupla face
· 04 folhas de papel kraft
· 01 rolo de barbante
· 04 colas coloridas
· 02 tas crepe
· 02 folhas de celofane
· 02 durex transparente (grosso)
· 01 folha de EVA com glitter (prata)
· 01 pacote de papel A4 (500 folhas)

LISTA DE MATERIAL 2022 - 6º ANO

MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A” e
INTELIGÊNCIA”

“ESCOLA DA

Material de uso diário:
08 cadernos de 96 folhas para cada disciplina (Matemática, Português, Literatura/Produção,
Geograa, História, Ciências, Inglês e Educação Socioemocional). Para uma melhor organização,
NÃO SERÁ ACEITO FICHÁRIO.
01 bloco de PRODUÇÃO DE TEXTO (modelo vendido na escola de acordo com a série)
01 tesoura sem ponta
01 régua de 30 cm (maleável)
02 transferidores pequenos ( 360° e 180°)
02 lápis grate para escrever (2B)
01 vidro de cola branca
01 marcador de texto
01 pasta catálogo com 50 plásticos (Artes)
ATENÇÃO: Os livros literários serão solicitados no início de cada trimestre. Incentive seu lho
a ser um grande leitor, por isso não deixe de adquirir todos os livros adotados.
USO DE ARTE (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o mesmo
deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
03 pincéis achatados nº 4, 12, 20 (ou nºs próximos)
01 folha de papel PARANÁ
04 potes de 250ml de guache
01 pacote papel 60 Kg formato A4
01 pacote papel 60 Kg formato A3
02 pincéis atômicos (preto) ponta grossa
05 folhas papel Kraft/gramatura grossa
01 pacote papel color set (tamanho A4)
01 pacote papel color set decorado (tamanho A4)
02 rolos de ta (durecão transparente)
01 ta dupla face
01 tela 30x40 cm
05 m de TNT
01 pacote 500 folhas de papel A4
01 ta crepe
Obs.: Todos os materiais impressos em gráca e outros que não estão na lista de Arte, a
família que deverá comprar.

LISTA DE MATERIAL 2022 - 7º ANO

MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A” e
INTELIGÊNCIA

“ESCOLA DA

Material de uso diário:
08 cadernos de 96 folhas para cada disciplina (Matemática, Português, Literatura/Produção,
Geograa, História, Ciências, Inglês e Educação Socioemocional). Para uma melhor organização,
NÃO SERÁ ACEITO FICHÁRIO.
01 bloco de PRODUÇÃO DE TEXTO (modelo vendido na escola de acordo com a série)
01 tesoura sem ponta
01 régua de 30 cm (maleável)
02 lápis grate para escrever (2B)
01 vidro de cola branca
01 marcador de texto
01 pasta catálogo com 50 plásticos (Artes)
ATENÇÃO: Os livros literários serão solicitados no início de cada trimestre. Incentive seu lho
a ser um grande leitor, por isso não deixe de adquirir todos os livros adotados.
USO DE ARTE (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o mesmo
deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
03 pincéis achatados nº 4, 12, 20 (ou nºs próximos)
01 folha de papel PARANÁ
04 potes de 250ml de guache
01 pacote papel 60 Kg formato A4
01 pacote papel 60 Kg formato A3
02 pincéis atômicos (preto) ponta grossa
05 folhas papel Kraft/gramatura grossa
01 pacote papel color set (tamanho A4)
01 pacote papel color set decorado (tamanho A4)
02 rolos de ta (ta crepe e ta durecão transparente) Obs.: Um de cada.
01 ta dupla face
01 tela 30x40 cm
05 m de TNT
01 pacote 500 folhas de papel A4
01 ta crepe
Obs.: Todos os materiais impressos em gráca e outros que não estão na lista de Arte, a
família que deverá comprar.

LISTA DE MATERIAL 2022 - 8º ANO

MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A” e
INTELIGÊNCIA

“ESCOLA DA

LISTA DE MATERIAL 2022 - 9º ANO

MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A” e
INTELIGÊNCIA

“ESCOLA DA

Material de uso diário:
01 caderno de 200 folhas para disciplina de Matemática
07 cadernos de 96 folhas para cada disciplina (Português, Literatura/Produção, Geograa, História,
Ciências, Inglês e Educação Socioemocional). Para uma melhor organização, NÃO SERÁ ACEITO
FICHÁRIO.
01 bloco de PRODUÇÃO DE TEXTO (modelo vendido na escola de acordo com a série)
01 tesoura sem ponta
01 régua de 30 cm (maleável)
02 lápis grate para escrever (2B)
01 vidro de cola branca
01 marcadores de texto
01 pasta catálogo com 50 plásticos (Artes)

Material de uso diário:
01 caderno de 200 folhas para disciplina de Matemática
09 cadernos de 96 folhas para cada disciplina (Português, Literatura/Produção, Geograa, História,
Biologia, Física, Química, Inglês e Educação Socioemocional). Para uma melhor organização, NÃO
SERÁ ACEITO FICHÁRIO.
01 bloco de PRODUÇÃO DE TEXTO (modelo vendido na escola de acordo com a série)
01 tesoura sem ponta
01 régua de 30 cm (maleável)
02 lápis grate para escrever (2B)
01 vidro de cola branca
01 marcadores de texto
01 pasta catálogo com 50 plásticos (Artes)

ATENÇÃO: Os livros literários serão solicitados no início de cada trimestre. Incentive seu lho
a ser um grande leitor, por isso não deixe de adquirir todos os livros adotados.

ATENÇÃO: Os livros literários serão solicitados no início de cada trimestre. Incentive seu lho
a ser um grande leitor, por isso não deixe de adquirir todos os livros adotados.

USO DE ARTE (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o mesmo
deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
03 pincéis achatados nº 4, 12, 20 (ou nºs próximos)
01 folha de papel PARANÁ
04 potes de 250ml de guache
01 pacote papel 60 Kg formato A4
01 pacote papel 60 Kg formato A3
02 pincéis atômicos (preto) ponta grossa
05 folhas papel Kraft/gramatura grossa
01 pacote papel color set (tamanho A4)
01 pacote papel color set decorado (tamanho A4)
02 rolos de ta (durecão transparente)
01 ta dupla face
01 tela 30x40 cm
05 m de TNT
01 pacote 500 folhas de papel A4
01 ta crepe

USO DE ARTE (Para quem optou por não adquirir o material junto ao Colégio, o mesmo
deverá ser entregue na secretaria com nome do aluno):
03 pincéis achatados nº 4, 12, 20 (ou nºs próximos)
01 folha de papel PARANÁ
04 potes de 250ml de guache
01 pacote papel 60 Kg formato A4
01 pacote papel 60 Kg formato A3
02 pincéis atômicos (preto) ponta grossa
05 folhas papel Kraft/gramatura grossa
01 pacote papel color set (tamanho A4)
01 pacote papel color set decorado (tamanho A4)
02 rolos de ta (durecão transparente)
01 ta dupla face
01 tela 30x40 cm
05 m de TNT
01 pacote 500 folhas de papel A4
01 ta crepe

Obs.: Todos os materiais impressos em gráca e outros que não estão na lista de Arte, a
família que deverá comprar.

Obs.: Todos os materiais impressos em gráca e outros que não estão na lista de Arte, a
família que deverá comprar.

LISTA DE MATERIAL 2022 - ENSINO MÉDIO

1º Ano EM: MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A”
(14 cadernos/96 folhas) – Matemática, Português, Literatura, Produção, Física,
Química, Biologia, Filosoa, Sociologia, História, Geograa, Inglês e História da Arte e
Projetos de vida.
Lápis, lapiseira, canetas (preta e azul) e borracha.
01 pasta catálogo com 50 plásticos para projeto.
01 pacote de papel ofício A4 com 500 folhas.
__________________________________
2º A EM: MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A”
(14 cadernos/96 folhas) - Matemática, Português, Literatura, Produção, Física,
Química, Biologia, Filosoa, Sociologia, História, Geograa, Inglês e História da Arte e
Projetos de vida.
Lápis, lapiseira, canetas (preta e azul) e borracha.
01 pacote de papel ofício A4 com 500 folhas.
__________________________________
3º Ano EM: MATERIAIS DIDÁTICOS: PLATAFORMA DE ENSINO “E L E V A”
(13 cadernos/96 folhas) - Matemática, Português, Literatura, Produção, Física, Química,
Biologia, Filosoa, Sociologia, História, Geograa, Inglês e Projetos de vida.
Lápis, lapiseira, canetas (preta e azul) e borracha.
01 pacote de papel ofício A4 com 500 folhas.
__________________________________
ATENÇÃO: Os livros literários serão solicitados no início de cada trimestre. Incentive seu
lho a ser um grande leitor, por isso não deixe de adquirir todos os livros adotados.
Para a Feira de Cultura, todos os materiais (impressos em gráca, TNT entre outros,
não estão na lista, por se tratar de projetos que não temos previsão de material que
a disciplina irá utilizar.), serão adquiridos pelas famílias na época.

NORMAS DE FUNCIONAMENTO

UNIDADE NOVO PROGRESSO:
ED. INFANTIL: 13h às 17h:15min
ENS. FUND. I (Manhã): 7h:20min às 11h:50min
ENS. FUND I (Tarde): 13h às 17h:30min
ENS. FUND. II e EM:
6º Ano - 7h:20min às 12h
7º e 8º Anos - 7h:20min às 12h (duas vezes por semana até 12h:50min)
9º Ano - 7h:20min às 12h (três vezes por semana até 12h:50min)
1º e 2 Anos EM - 7h:20min às 12h:50min (retorno à tarde 1 vez por semana)
3º Ano EM - 7h:20min às 12h:50min (retorno à tarde 2 vezes por semana)
UNIDADE CABRAL:
ED. INFANTIL: 13h às 17h:15min
ENS. FUND. I (Manhã): 7h:30min às 12h
ENS. FUND I (Tarde): 13h às 17h:30min
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Ademir: 3393-9690 / 99929-6057
Aloísio: 99992-4191 / 3357-4191
Arlem Júnior: 98517-9348
Camila: 98409-6959 / 97524-3554
Claudio: 98655-2368
David: 98568-5466 / 99427-1204
Edison: 98858-9700 / 97152-1275
Fernando: 99242-5452
Fernanda: 98748-4766 / 3357-6931
Gianna: 98636-7864
Hadamek: 3394-1043 / 98794-2184
Isabella: 99146-6643
João Eleutério: 99897-4599
Jusceli: 99749-7271 / 97117-2009
Léo e Rose: 99388-0070
Marco Aurélio: 98708-1846
Margarete: 99993-6333 / 3357-4191
Mauricio: 99951-9346
Néia e Mamão: 99961-4879
Pedro e Cida: 99122-2314 / 99959-1081
Rosiana: 98389-7056 / 98750-9034
Teixeira: 98696-7364
Thales e Kelly: 98874-9246 / 99412-1762
Tia Leda: 98873-0914 / 98641-5793
Tom e Carina: 98654-3279 / 98646-7083

Não nos responsabilizamos pela conferência da autorização e
credenciamento junto aos órgãos responsáveis dos veículos,
e nem da habilitação de seus condutores. Aos pais também compete
vericar o estado dos veículos e o cumprimento do horário da escola.

OUTROS

