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
o

01 escova dental infantil com protetor
(troca trimestral);
01 tubo de sabonete líquido suave.

 Material Escolar
o
o
o
o

12 lápis com borracha;
04 caixas de massa de modelar;
03 cadernos espirais grandes (100 folhas);
02 Resmas de papel A4
(para realização de projetos pedagógicos
individuais);

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

02 cx de tinta guache;
02 cx de cola colorida;
02 caixas de lápis de cor grande;
01 conjunto de canetinhas coloridas
(sugestão: Compactor ou Acrilex);
02 pastas colecionadoras c/ 50 plásticos
para construção do portfólio;
01 pasta de plástico com elástico;
01 tesoura sem ponta;
01 revista para recorte;
01 avental;
01 pincel nº 10;

o
o

o

01 brinquedo pedagógico;
01 instrumento musical (pandeiro, triângulo
ou maracá - resistente). Obs.: Não é de
brinquedo;
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 5 ANOS - Pasta Única - Preço: R$ 496,32.

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 CIA DAS LETRINHAS
 Uma letra puxa a outra
 Alfabarte
 Bem lá no alto
 A quatro mãos
 Dobras
 Histórias da preta
 Ynari, a menina de cinco tranças

EDITORA SALAMANDRA
SÉRIE AS COISAS QUE EU GOSTO - Ruth
Rocha
 As coisas que eu gosto
 Eu gosto muito
 Sabe do que eu gosto?
 Tem umas coisas que eu gosto
SÉRIE O QUE É, O QUE É? - Ruth Rocha
 O que é, o que é? VOLUME 1
 O que é, o que é? VOLUME 2
 O que é, o que é? VOLUME 3

EDITORA ÁTICA/SCIPIONE
COLEÇÃO OS PINGOS - Mary França
 O Artista
 Atchim!
 O Aniversário
 Buá... Buá... O que será?
 Lua Cheia!
 A Mágica
 Dia de Sol
 Nem aqui, nem ali!
 Passeio na fazenda
 Que barulho é este?
 Que mistério!
 Que confusão!
 Bolo fofo!
 Que bicho será?
 Você sabe guardar um segredo?
 A volta ao mundo

EDITORA PAULINAS
Autor(a): Bia Villela
 João e o pé de feijão
 Cadê?
 O chapeuzinho vermelho
 Os músicos de bremen
 Os três porquinhos
 Quem pegou o pão da casa do joão?
 Patinho feio
Autor(a): Anna Cláudia Ramos
 Acampamento da vovó
 Hora de brincar
 Festa do pijama
 Hora de dormir

COLEÇÃO ESTRELINHA III - Sonia Junqueira
 O barulho fantasma
 A festa encrencada
 O mistério da Lua
 Um palhaço diferente
 O peixe Pixote
 O susto do Periquito
EDITORA DO BRASIL
COLEÇÃO PRIMEIRAS LEITURAS - Pilar
Ramos
 As nuvens
 O bolo de chocolate
 A escola de Inês
 O Navio
 Meu cachorro Kim

Autor(a): Jótah
 Mágicas palavras
 Zeca Catatrecos
 Zeca Catatrecos e o mapa do tesouro.

EDITORA FTD
COLEÇÃO IOIO - Flávia Muniz
 O jogo do pega-pega
 O jogo do puxa-puxa
 O jogo do vai e vem
COLEÇÃO GATO E RATO - Mary França
 Na Roça!
 As pintas do preá
 O Rato de chapéu
 O relógio
 Que perigo!
 O rabo do gato
 O retrato
 Chapéu de palha
 Fantasia
 Galinha Choca
 Chuva!
 Fogo no céu!
 Dia e Noite
 Gato com frio
 O jogo e a bola
 Pato magro e pato gordo
 O Piquenique
 Mariana
 O pega-pega
 Sapato Novo
 O trem
 Surpresas!
 Tuca, vovó e Guto
 O susto
 O vento

Autor(a): Marcelo Bicalho
 Eu queria ter um urso
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