
 

 

 
 

Documentos Necessários 
> DO(A) ALUNO(A): 

02 FOTOS 3x4 (RECENTES E IGUAIS);  

RG OU CERTIDÃO DE NASCIMENTO DO ALUNO (CÓPIA); 

CPF DO ALUNO (CÓPIA);  

CARTÃO DE VACINAÇÃO (CÓPIA); 

DECLARAÇÃO ESCOLAR; 

ATESTADO MÉDICO (APTIDÃO FÍSICA PARA PRÁTICA ESPORTIVA); 

PASTA ESCOLAR. 

> DOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E RESPONSÁVEL FINANCEIRO: 

RG E CPF (CÓPIA); 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO RECENTE (CÓPIA); 

TELEFONES PARA CONTATO e E-MAIL. 
 

Investimento 
Os valores da anuidade escolar de 2021 serão cobrados em 12 parcelas iguais de R$ 506,55, sendo a primeira 

parcela referente a matrícula e as outras 11 parcelas com vencimento no dia 10 de cada mês. Será oferecido 

um desconto* de 15% no valor das parcelas 02 a 12, caso efetuado o pagamento até o vencimento (valor com 

desconto R$ 430,57). *Os descontos de pontualidade não são cumulativos. 
 

Diferenciais Salesiano 
• Ensino Híbrido, com sala de aula virtual, com a professora da turma, de segunda a sexta-feira, em turno oficial no qual o 

aluno desenvolve seus campos de experiências e letramento/alfabetização. 

• Encontro semanal de socialização: compreendendo que na educação infantil, as socializações permitem o 

desenvolvimento de habilidades importantes para a formação da criança, semanalmente, cada turma tem um encontro 

da “turminha”, com atividades lúdicas e recreativas, visando o desenvolvimento da socialização. 

• Plantões Pedagógicos:  momentos em que a professora da turma fica disponível diariamente para pais e alunos, para 

acompanhar o desenvolvimento, orientar, sugerir e auxiliar no desenvolvimento das atividades síncronas e assíncronas.  

• Plataforma Matific de aprendizagem matemática. 

• Lives de Contação de histórias e outras atividades lúdicas. 

• Indicação semanal de filmes e atividades para realização com a família no final de semana. 

• Avaliação diagnóstica individualizada às crianças, trimestralmente, conforme agendamento feito pela professora da turma.  

• Aulas de música e instrumentalização, ao vivo, dentro dos horários semanais.  

• Recursos do portal Edebê. (videoaulas, material didático e suplementos, simulados, atividades on-line, entre outros). 

• Aulas de Ballet e Iniciação Esportiva, ao vivo. 
 

Material de Uso Individual* 
 Higiene Pessoal 

o 01 escova dental infantil com protetor 

(troca trimestral); 

o 01 tubo de sabonete líquido suave. 

 

 Material Escolar 

o 10 lápis grafites; 

o 05 borrachas; 

o 03 caixas de massa de modelar; 

o 03 cadernos espirais grandes (100 folhas); 

o 02 Resmas de papel A4 

(para realização de projetos pedagógicos 

individuais); 

o 02 caixas de tinta guache; 

o 02 cx de giz de cera; 

o 01 caixa de cola colorida; 

o 02 caixas de lápis de cor grande; 

o 01 conjunto de canetinhas coloridas 

(sugestão: Compactor ou Acrilex); 

o 01 pasta colecionadora c/ 50 plásticos 

para construção do portfólio; 

o 01 pasta com elástico; 

o 01 tesoura sem ponta; 

o 01 revista para recorte; 

o 01 avental; 

 

 

o 01 pincel nº 10; 

o 01 brinquedo pedagógico; 

o 01 instrumento musical (pandeiro, triângulo 

ou maracá - resistente). Obs.: Não é de 

brinquedo; 

o 01 estojo escolar. 

 

 

Grave o nome completo da criança em todos os 

materiais inclusive no fardamento. 

 

 

*A entrega do material de uso individual se dará no primeiro dia de aula presencial do aluno. Até lá, o material deve ser 

utilizado em casa para as atividades remotas.  



 

Início do Ano Letivo 
• O início das aulas será dia 01 de fevereiro de 2021. 

 

Fardamento 
• BELLE & JU - Rua da Imprensa, 76 – Cajuína São Geraldo - Juazeiro do Norte/CE – (88) 21578702. 

 

Livros Didáticos 
o COLEÇÃO GIROLHAR 4 ANOS -  Pasta Única - Preço: R$ 496,70. 

A aquisição será realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil http://loja.edebe.com.br. 

As formas de pagamento disponíveis na loja virtual são: 

• Cartão de crédito (Visa, Mastercard, Elo, AmericanExpress, Hipercard, Diners) em até 10x (dez vezes); 

• Boleto bancário à vista com 5% de desconto. 

O material didático, adquirido na loja virtual da EDEBÊ BRASIL, será entregue ao responsável a partir do dia 18 de 

Janeiro de 2021 mediante agendamento e apresentação da Nota Fiscal. 

 

o PARADIDÁTICOS 

Solicitamos que escolham quatro livros de diferentes editoras aqui listadas, para empreendermos nossos 

projetos nas mais diversas abordagens.  
  

EDITORA MODERNA 

 A casinha do Tatu 
Autor(a): Elza Sallut 

 

 Bruxinha Zuzu 
Autor(a): Elza Sallut 

 

 Não confunda 
Autor(a): Elza Sallut 

 

 O caso do bolinho 
Autor(a): Tatiana Belinky 

 

 O grande rabanete 
Autor(a): Tatiana Belinky 
 

 O sanduíche da Maricota 
Autor(a): Avelino Guedes 
 
EDITORA DO BRASIL  

 Claro, Cleusa. Claro, Clóvis 
Autor(a): Raquel Matsushita 
 

 Poemas problemas 
Autor(a): Renata Bueno 
 

 Ninguém é igual a ninguém 
Autor(a): Regina Rennó 
 

 Coração que bate, sente 
Autor(a): Regina Rennó 
 

 Enquanto você não chega 
Autor(a): Luís Dill 
 

EDITORA FRONTEIRA  

 Deus 
Autor(a): Bia Bedran 
 
EDITORA GLOBAL  

 A bruxinha atrapalhada 
Autor(a): Eva Furnari 
 

 Nino, o dinossauro 
Autor(a): Patrícia Cunha 
 
EDITORA FTD  

 Quero abraço, o que é que eu faço? 
Texto: Jeanne Willis. 
Tradução: Ana Maria Machado 
 

 Que planeta é esse? 
Autor(a): Regina Coeli Rennó 
 

 Ah, cambaxirra, se eu pudesse... 
Autor(a): Ana Oon 
 
EDITORA SUINARA  

 Cor da pele 
Autor(a): Elisabete da Cruz e Rafael 
Duque 
 

 Gabriela na janela 
Autor(a): Amanda Castanheira e Cláudia 
Cascarelli. 
 

 Manuela Banguela 
Autor(a): Amanda Castanheira 
 
 

EDITORA EDUFPI  

 Os dentes de Maurício 
Autor(a): Neila Rocha Siqueira 
 

 A casa de Anabela 
Autor(a):  Neila Rocha Siqueira  
 
EDITORA ÁTICA  

 Isso é amor 
Autor(a) – Sam Willians 
 

 Nerina, a ovelha negra 
Autor(a) – Michele Iacocca 
 

 Porquês 
Autor(a) – Michele Iacocca 
 

 Medo do escuro 
Autor(a) – Antonio Carlos Pacheco 
 

 O menino que descobriu as palavras 
Autor(a) – Cineas Santos 
   
COLEÇÃO PASSA ANEL 

 Deixa que eu não faço! 
Autor(a): Fernanda Lopes de Almeida 

 

 Margarida friorenta 
Autor(a): Fernanda Lopes de Almeida 
 

 Pinote, o fracote e Janjão, o fortão 
Autor(a): Fernanda Lopes de Almeida 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

COLÉGIO SALESIANO SÃO JOÃO BOSCO - CNPJ: 13.010.707/0006-35 
Rua Padre Cícero, 1492 – Bairro Salesianos – Juazeiro do Norte/CE – CEP: 63050-208 

E-mail: secretaria@salesianojuazeiro.com.br 
Fone: (88) 2101-3770 – Site: www.salesianojuazeiro.com.br 

 

mailto:secretaria@salesianojuazeiro.com.br
http://www.salesianojuazeiro.com.br/

