
  

 

 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO 2022 

 
O Kit inclui:  

Quatro módulos contendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, 

Livro anual de Inglês e Projeto de Vida, quatro paradidáticos e a Agenda escolar. 

Livro: FRAIMAN, Leo. Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: Quinto Ano do Ensino Fundamental anos 

iniciais. 2 ed. São Paulo: FTD, 2021 

RELAÇÃO DE MATERIAIS 

*01-Estojo individual com: 

 Lápis grafite com borracha, Canetas 

01- Apontador 

01- Pincel nº06 

01- Tesoura sem ponta 

01- Caixa de lápis de cor 

01- Cola branca (bastão) 

*01 – Caixa de tinta guache 

* Canetas hidracor 

*01 – Régua, compasso, transferidos e esquadro 

*01- Caderno de 10 matérias 

*01- Caderno de desenho grande 

*01- Classificador grande 

*01 – Mini dicionário de Língua Portuguesa 

*01 – Mini dicionário Inglês - Português 

 *Todo material deverá vir com o nome da criança. 

* 01 - Resma A4 

* 04 – Eva (preto) 

* 01 – Metro de TNT preto 

* 01 – Pacote de palito de picolé 

* 01 – Papel crepom preto 

* 02 – Cartolina dupla face preta 

* 01 – Papel laminado prata 

* 02 – Cartolinas comuns branca 

O material deve ser entregue no colégio até o dia 

12/01/2022 

FARDAMENTO 

MASCULINO: 

*Calça CNSP, Camisa CNSP, tênis e meia (preto ou branco); 

*Conjunto de Ed. Física, tênis e meia (preto ou branco); 

FEMININO: 

*Saia de pregas (azul marinho) ou Calça CNSP, camisa CNSP, sapatilha preta ou tênis (preto ou branco) e meias 

brancos; 

*Conjunto da Ed. Física, tênis (preto ou branco) e meias pretas. 

Obs. Temos Casaco – Modelo CNSP 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DE NOVATOS 

*Xerox do Registro de Nascimento; 

* Declaração de escolaridade anterior; 

*Transferência escolar (entregar em até 30 dias após a matrícula); 

*2 fotos 3x4; 

*Xerox do cartão de vacina (crianças até 6 anos); 

*Informação e comprovante da necessidade especial do aluno;  

*Xerox do RG, CPF e Comprovante de residência do (a) responsável pela matrícula. 

PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS EM 19/01/2022 

HORÁRIOS: MATUTINO das 7h15 às 11h45 / VESPERTINO das 13h às 17h30 

Para rematrícula: 
* Regularizar documentação 

pendente na secretaria; 
* Apresentar carnê 2021. 

 

5ºANO 

Atividades extracurriculares: 
* DANÇA 
* VIOLÃO E TECLADO 
* JIU-JITSU 
* ROBÓTICA 

 



  

 

 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO 2022 

 
O Kit inclui:  

Quatro módulos contendo as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia e Ciências, 

Livro anual de Inglês e Projeto de Vida, quatro paradidáticos e a Agenda escolar. 

Livro: FRAIMAN, Leo. Projeto de Vida e Atitude Empreendedora: Quinto Ano do Ensino Fundamental anos 

iniciais. 2 ed. São Paulo: FTD, 2021 

RELAÇÃO DE MATERIAIS  

*01-Estojo individual com: 

 Lápis grafite com borracha, Canetas 

02- Apontador 

02- Pincel nº06 

02- Tesoura sem ponta 

02- Caixa de lápis de cor 

02- Cola branca (bastão) 

*01 – Caixa de tinta guache 

* Canetas hidracor 

*01 – Régua, compasso, transferidos e esquadro 

*01- Caderno de 10 matérias 

*01- Caderno de desenho grande 

*01- Classificador grande 

*01 – Mini dicionário de Língua Portuguesa 

*01 – Mini dicionário Inglês - Português 

 *Todo material deverá vir com o nome da criança. 

* 01 - Resma A4 

* 04 – Eva (preto) 

* 01 – Metro de TNT preto 

* 01 – Pacote de palito de picolé 

* 01 – Papel crepom preto 

* 02 – Cartolina dupla face preta 

* 01 – Papel laminado prata 

* 02 – Cartolinas comuns branca 

O material deve ser entregue no colégio até o dia 

12/01/2022 

FARDAMENTO 

MASCULINO: 

*Calça CNSP, Camisa CNSP, tênis e meia (preto ou branco); 

*Conjunto de Ed. Física, tênis e meia (preto ou branco); 

FEMININO: 

*Saia de pregas (azul marinho) ou Calça CNSP, camisa CNSP, sapatilha preta ou tênis (preto ou branco) e meias 

brancos; 

*Conjunto da Ed. Física, tênis (preto ou branco) e meias pretas. 

Obs. Temos Casaco – Modelo CNSP 

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MATRÍCULA DE NOVATOS 

*Xerox do Registro de Nascimento; 

* Declaração de escolaridade anterior; 

*Transferência escolar (entregar em até 30 dias após a matrícula); 

*2 fotos 3x4; 

*Xerox do cartão de vacina (crianças até 6 anos); 

*Informação e comprovante da necessidade especial do aluno;  

*Xerox do RG, CPF e Comprovante de residência do (a) responsável pela matrícula. 

PREVISÃO DE INÍCIO DAS AULAS EM 19/01/2022 

HORÁRIOS: MATUTINO das 7h15 às 11h45 / VESPERTINO das 13h às 17h30 

Para rematrícula: 
* Regularizar documentação 

pendente na secretaria; 
* Apresentar carnê 2021. 

 

Atividades extracurriculares: 
* DANÇA 
* VIOLÃO E TECLADO 
* JIU-JITSU 
* ROBÓTICA 

 

5ºANO 


