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Caderno de 9 matérias (do 6º ao 9º ano) 

Caneta azul 

Caneta vermelha 

Lápis ou 01 lapiseira 

Borrachas 

Apontador 

Piloto marcador de texto 

Régua  

Estojo  

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 
 

ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º  ao 9ºANO 

USO PESSOAL 

 Livros didáticos: Sistema de Ensino sucesso – Editora Construir 

 

6º e 7º anos R$ 760,00 (à vista em espécie) ou 5x R$ 152,00       

(Cartão de crédito ) 

 

8º e 9º anos R$ 765,00 (à vista em espécie) ou 5x R$ 153,00       

(Cartão de crédito ) 
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BEM VINDO AO EDUCANDÁRIO EDITH DOS SANTOS! 
 
  Nossa escola sente-se prestigiada e agradece pela escolha pedagógica e a confiança depositada em nossa 

Instituição de Ensino. 

 Para o ano de 2020, estamos aprimorando ainda mais nossa Proposta Pedagógica, tudo em prol da educação de nosso 

aluno, onde oportunizamos a compreensão do mundo aliada aos componentes curriculares abordados, para que possamos 

preparar um ser humano com a capacidade de desenvolver habilidades e competências para se tornar um cidadão de sucesso. 

 Nossa Educação Infantil, foca no desenvolvimento da lógica, das relações interpessoais e no desenvolvimento inicial 

da linguagem, habilidades importantes para o bom desenvolvimento no Ensino Fundamental. Alteramos nosso material 

didático, para um sistema mais intuitivo para a criança e de fácil aplicação para o professor, ainda criamos uma Coordenação 

Pedagógica exclusiva para este segmento, aprimorando a atenção com nossas crianças. 

 O Ensino Fundamental, possuímos a visão da base educacional para toda uma vida acadêmica, sendo no 1º 

segmento com forte traço no desenvolvimento da leitura e da escrita, além do reforço da lógica e da aritmética, de um 

incentivo a arte e da ética, um grande reforço para a base de todo aluno, enquanto no 2º segmento, nos empenhamos em criar 

um ensino sólido, para que o aluno possa desenvolver e se preparar para o Ensino Médio. Seguindo este raciocínio estamos 

com um material totalmente reformulado dentro da BNCC, com conteúdos focados em Competências e Habilidades. 

 Enfim, em nosso Ensino Médio, investimos no melhor sistema de ensino tecnológico que uma Instituição pode 

oferecer. Todas as salas foram equipadas com recursos tecnológicos, e as aulas serão mais dinâmicas para facilitar o 

aprendizado. Somos a única escola da região com investimento em salas TOTALMENTE tecnológicas.  

Como podem perceber, todo nosso planejamento é uma interligação das diversas modalidades de ensino, 

permitindo aos nossos alunos uma formação completa. 

 Você fez a escolha certa! Obrigado por optar por uma a Instituição que pensa no melhor para o aluno. 

  

ENSINO FUNDAMENTAL – 2º Segmento (6º e 7º anos) 

HORÁRIO DA MANHÃ HORÁRIO DA TARDE 

07h50min às 13h10min 12h40min às 18h00min 

EQUIPE PEDAGÓGICA 

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica e Orientador Educacional 

INÍCIO DO ANO LETIVO 

05 DE FEVEREIRO DE 2020 

COMPONENTES CURRICULARES 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Ciências Naturais, Língua 

Inglesa e Redação. 

OBSERVAÇÕES 

01. O uso do uniforme é obrigatório, conforme nosso Regimento Interno e contrato, adquirido 

somente na escola. Sugerimos que sejam marcados todos os uniformes do aluno com nome 

completo, com tolerância à sua aquisição de até 30 dias após o início das aulas. 

02. De acordo com Regimento Interno, a tolerância para entrada dos alunos com atraso é de 15 

minutos. Após o horário determinado, o aluno só poderá ingressar à sala no próximo tempo de 

aula. 
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BEM VINDO AO EDUCANDÁRIO EDITH DOS SANTOS! 
 
  Nossa escola sente-se prestigiada e agradece pela escolha pedagógica e a confiança depositada em nossa 

Instituição de Ensino. 

 Para o ano de 2020, estamos aprimorando ainda mais nossa Proposta Pedagógica, tudo em prol da educação de nosso 

aluno, onde oportunizamos a compreensão do mundo aliada aos componentes curriculares abordados, para que possamos 

preparar um ser humano com a capacidade de desenvolver habilidades e competências para se tornar um cidadão de sucesso. 

 Nossa Educação Infantil, foca no desenvolvimento da lógica, das relações interpessoais e no desenvolvimento inicial 

da linguagem, habilidades importantes para o bom desenvolvimento no Ensino Fundamental. Alteramos nosso material 

didático, para um sistema mais intuitivo para a criança e de fácil aplicação para o professor, ainda criamos uma Coordenação 

Pedagógica exclusiva para este segmento, aprimorando a atenção com nossas crianças. 

 O Ensino Fundamental, possuímos a visão da base educacional para toda uma vida acadêmica, sendo no 1º 

segmento com forte traço no desenvolvimento da leitura e da escrita, além do reforço da lógica e da aritmética, de um 

incentivo a arte e da ética, um grande reforço para a base de todo aluno, enquanto no 2º segmento, nos empenhamos em criar 

um ensino sólido, para que o aluno possa desenvolver e se preparar para o Ensino Médio. Seguindo este raciocínio estamos 

com um material totalmente reformulado dentro da BNCC, com conteúdos focados em Competências e Habilidades. 

 Enfim, em nosso Ensino Médio, investimos no melhor sistema de ensino tecnológico que uma Instituição pode 

oferecer. Todas as salas foram equipadas com recursos tecnológicos, e as aulas serão mais dinâmicas para facilitar o 

aprendizado. Somos a única escola da região com investimento em salas TOTALMENTE tecnológicas.  

Como podem perceber, todo nosso planejamento é uma interligação das diversas modalidades de ensino, 

permitindo aos nossos alunos uma formação completa. 

 Você fez a escolha certa! Obrigado por optar por uma a Instituição que pensa no melhor para o aluno. 

 

8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

HORÁRIO DA MANHÃ 

07h50min às 13h10min 

EQUIPE PEDAGÓGICA 

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica e Orientador Educacional 

INÍCIO DO ANO LETIVO 

05 DE FEVEREIRO DE 2020 

COMPONENTES CURRICULARES 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Ciências Naturais, Língua 

Inglesa e Redação. 

OBSERVAÇÕES 

01. O uso do uniforme é obrigatório, conforme nosso Regimento Interno e contrato, adquirido 

somente na escola. Sugerimos que sejam marcados todos os uniformes do aluno com nome 

completo, com tolerância à sua aquisição de até 30 dias após o início das aulas. 

02. De acordo com Regimento Interno, a tolerância para entrada dos alunos com atraso é de 15 

minutos. Após o horário determinado, o aluno só poderá ingressar à sala no próximo tempo de 

aula. 
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BEM VINDO AO EDUCANDÁRIO EDITH DOS SANTOS! 
 
  Nossa escola sente-se prestigiada e agradece pela escolha pedagógica e a confiança depositada em nossa 

Instituição de Ensino. 

 Para o ano de 2020, estamos aprimorando ainda mais nossa Proposta Pedagógica, tudo em prol da educação de nosso 

aluno, onde oportunizamos a compreensão do mundo aliada aos componentes curriculares abordados, para que possamos 

preparar um ser humano com a capacidade de desenvolver habilidades e competências para se tornar um cidadão de sucesso. 

 Nossa Educação Infantil, foca no desenvolvimento da lógica, das relações interpessoais e no desenvolvimento inicial 

da linguagem, habilidades importantes para o bom desenvolvimento no Ensino Fundamental. Alteramos nosso material 

didático, para um sistema mais intuitivo para a criança e de fácil aplicação para o professor, ainda criamos uma Coordenação 

Pedagógica exclusiva para este segmento, aprimorando a atenção com nossas crianças. 

 O Ensino Fundamental, possuímos a visão da base educacional para toda uma vida acadêmica, sendo no 1º 

segmento com forte traço no desenvolvimento da leitura e da escrita, além do reforço da lógica e da aritmética, de um 

incentivo a arte e da ética, um grande reforço para a base de todo aluno, enquanto no 2º segmento, nos empenhamos em criar 

um ensino sólido, para que o aluno possa desenvolver e se preparar para o Ensino Médio. Seguindo este raciocínio estamos 

com um material totalmente reformulado dentro da BNCC, com conteúdos focados em Competências e Habilidades. 

 Enfim, em nosso Ensino Médio, investimos no melhor sistema de ensino tecnológico que uma Instituição pode 

oferecer. Todas as salas foram equipadas com recursos tecnológicos, e as aulas serão mais dinâmicas para facilitar o 

aprendizado. Somos a única escola da região com investimento em salas TOTALMENTE tecnológicas.  

Como podem perceber, todo nosso planejamento é uma interligação das diversas modalidades de ensino, 

permitindo aos nossos alunos uma formação completa. 

 Você fez a escolha certa! Obrigado por optar por uma a Instituição que pensa no melhor para o aluno. 

  

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

HORÁRIO DA MANHÃ 

07h30min às 12h50min 

EQUIPE PEDAGÓGICA 

Direção Pedagógica, Coordenação Pedagógica e Orientador Educacional 

INÍCIO DO ANO LETIVO 

05 DE FEVEREIRO DE 2020 

COMPONENTES CURRICULARES 

Língua Portuguesa, Artes, Educação Física, Geografia, História, Matemática, Ciências Naturais, Língua 

Inglesa e Redação. 

OBSERVAÇÕES 

01. O uso do uniforme é obrigatório, conforme nosso Regimento Interno e contrato, adquirido 

somente na escola. Sugerimos que sejam marcados todos os uniformes do aluno com nome 

completo, com tolerância à sua aquisição de até 30 dias após o início das aulas. 

02. De acordo com Regimento Interno, a tolerância para entrada dos alunos com atraso é de 15 

minutos. Após o horário determinado, o aluno só poderá ingressar à sala no próximo tempo de 

aula. 

 


