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ENSINO FUNDAMENTAL I 

1º AO 5º ANO 
 
 

 

Pós concluir a fase pré-operatória que 
é marcada pelo progresso intenso do 
desenvolvimento infantil, iniciamos a 

fase de operatória-concreta onde o 
raciocínio lógico é aperfeiçoado e a 
capacidade de solucionar problemas 
fica mais ágil. 
Nos anos iniciais as séries 1º ano e 2º 
ano, o percurso de aprendizagem é 
contínuo. O foco da nossa ação 
pedagógica é desenvolver 
competências e habilidades do processo 
da alfabetização com o intuito de 
concluir a alfabetização ao final do 2º 
ano. 
Nas séries 3º ao 5º ano, o trabalho 

pedagógico está fundamentado nos 
princípios do aprender a aprender e 
no pensar criticamente, com o 
desenvolvimento gradativo das 
capacidades de descobrir, investigar, 

pesquisar e avaliar, para que o alunos 
possa a partir disso intervir na 

realidade presente e participativa, de 
forma autônoma na construção de 

uma sociedade atual e futura, e esse 
processo educativo está presente em 
unidades temáticas, objetos de 
conhecimento e habilidades a serem 

trabalhadas dentro de cada área do 
conhecimento e componentes 
específicos. 

RECURSOS DE APRENDIZAGEM 

 

Programa ENGLISH SCHOOL 

Propõe uma vivência em inglês, 
visando a aquisição natural do 
idioma de forma lúdica e prazerosa, 
prezando pela experiência cultural. 
Curso disponibilizado dentro do 
cronograma escolar. 

 

Projeto                              Movimento: 

A música também está relacionada ao 
processo educativo, pois contribui 
para a ativação da memória e do 
raciocínio lógico. Ela desenvolve 

algumas  áreas  do  cérebro. Além 
disso, também auxilia no aprendizado 
matemático e na percepção espacial. 

 

Gastronomia sustentável (horta): 

Gastronomia sustentável é o processo 
de conhecer, experienciar e degustar 
alimentos cultivados pela horta da 

escola. Aqui, o foco é escolher 

alimentos saudáveis não só ao corpo, 
mas ao meio ambiente em toda a 
cadeia produtiva. 

Educação Financeira: Agregar 
conteúdo de empreendedorismo e 
educação financeira leva aos 

estudantes a aprender a ter bons 
hábitos financeiros. 
Esses projetos são desenvolvidos no 
decorrer do ano e são especiais pois, 
envolve a criança a família e a escola. 
São  momentos essencialmente 
importantes para o desenvolvimento 
dos nossos alunos, tornando a 
aprendizagem  mais  natural e 
significativa. E a família participante 
transforma-se em protagonista da 
construção do próprio conhecimento. 

 
 
 
                                                               HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
 

• Parcial manhã: 8h às 12h – Parcial tarde: 14h às 18h 

• Integral: 7:10 às 18:50 
• Horário especial (6 horas) 
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LISTA DE MATERIAL 

SERIE 1° ANO 

 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRE E ENTREGA DE 

MATERIAIS 

DATA: 30/01/2023 

 
ENSINO FUNDAMENTAL: Horário - 10:30h 

 
LIVRO DIDATICO (AQUISIÇÃO NA SECRETARIA 

DA ESCOLA) 

MATERIAL DE USO OBRIGATORIO 

Uniforme completo etiquetado 

UNIFORME PAPELARIA RISK ÁGUAS CLARAS – 

Tel. 343601800 

 
MATERIAIS DE USO DIÁRIO 

( ) – Uniforme completo etiquetado 

( ) – Lancheira 

( ) – Copo ou garrafinha de água 

( ) – Mochila 

( ) – Estojo de higiene bucal 

( ) – Estojo escolar completo (lápis de cor, 

borracha, tesoura, apontador, lápis de escrever) 

 

PAPELARIA 

() – 01 ESTRUMENTO MUSICAL: XILOFONE DE 

MADEIRA COM 8 CORES 

() – 02 pasta L – oficio 

() – 01 tinta acripuff 

() – 04 potes de massinha de modelar de 150g 

() – 01 barbante colorido 

() – 04 marcadores para quadro branco (cores 

variadas) 

() – 01 blocos de desenhos A4 140 gramas com 20 

folhas 

() – 01 Coleção ECO CORES MULTIFORMAS – 12 

cores/ 110 gramatura/24 folhas (5 FORMAS 

GEOMETRICAS) 

() – 01 Coleção ECO CORES MULTIFORMAS 2 – 6 

cores/ 110 gramatura/ 24 folhas (10 FORMATOS 

DE BALÕES) 

() – 01 Coleção ECO CORES MOLDURA – 230mm/ 

110 gramatura / 32 folhas (7 ESTAMPAS 

DECORADAS) 

() – 01 Coleção ECO CORES TEXTURAS VISUAL – 

230 X 320mm / 180 gramaturas / 36 folhas / 7 

cores (3 ESTAMPAS) 

() – 02 cadernos universitário brochura capa dura 

96 folhas 

() – 01 caderno universitário brochura capa dura 

48 folhas 

() – 01 jogo de material dourado 111 peças 

() – 01 ECOTELA 24 x 24 CM 

() – 01 TEMPERA GUACHE – SHOW COLORS – 18 

ml cada (6 cores) 

 
LITERATURA: Os livros literários serão adquiridos 

pelos pais a cada bimestre de acordo com o 

projeto escolhido pela turma. 

LISTA DE MATERIAL 

SERIE 2° AO 5° ANO 

 

REUNIÃO DE PAIS E MESTRE E ENTREGA DE 

MATERIAIS 

DATA: 30/01/2023 

 
ENSINO FUNDAMENTAL: Horário - 10:30 HORAS 

 
LIVRO DIDATICO (AQUISIÇÃO NA SECRETARIA DA 

ESCOLA) 

MATERIAL DE USO OBRIGATORIO 

Uniforme completo etiquetado 

UNIFORME PAPELARIA RISK ÁGUAS CLARAS – Tel. 

343601800 

 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO 

( ) – Uniforme completo etiquetado 

( ) – Lancheira 

( ) – Copo ou garrafinha de água 

( ) – Mochila 

( ) – Estojo de higiene bucal 

( ) – Estojo escolar completo (lápis de cor, borracha, 

tesoura, apontador, lápis de escrever) 

 

PAPELARIA 

 
() – 01 Coleção ECO CORES MULTIFORMAS – 12 cores/ 

110 gramatura/24 folhas (5 FORMAS GEOMETRICAS) () 

– 01 Coleção ECO CORES MULTIFORMAS 2 – 6 

cores/ 110 gramatura/ 24 folhas (10 FORMATOS DE 

BALÕES) 

() – 01 Coleção ECO CORES MOLDURA – 230mm/ 110 

gramatura / 32 folhas (7 ESTAMPAS DECORADAS) 

() – 01 Coleção ECO CORES TEXTURAS VISUAL – 230 

X 320mm / 180 gramaturas / 36 folhas / 7 cores (3 

ESTAMPAS) 

() – 02 Pasta L (ofício) 

() – 01 tinta acripuff 

() – 01 bloco de papel desenho A4 (140 gramas com 

20 folhas) 

() – 01 ECOLETA 24cm X 24cm 

() – 01 TEMPERA GUACHE – SHOW COLORS – 18 ml 

cada (6 cores) 

() – 03 cadernos universitários capa dura 96 folhas 

() – 04 marcadores para quadro branco (cores 

variadas) 

 
OBS: SOMENTE PARA A TURMA DO 2° ANO 

() – Instrumento musical: FLAUTA DOCE BARROCO 

SOPRANO 

() – 01 Material dourado 111 peças 

 

OBS: SOMENTE PARA A TURMA DO 3°, 4° E 5° ANO 

() – 01 material dourado 111 peças 

() – 01 ESTRUMENTO MUSICAL: UKULELE 

 

LITERATURA: Os livros literários serão adquiridos 

pelos pais a cada bimestre de acordo com o projeto 

escolhido pela turma. 

BERÇÁRIO ED. INFANTIL 

EN INO FUNDAMENTAL I 

3401-1492 98544-1492 
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