Ensino Médio – 1º ao 3º ano/2021
Material Didático
Conexia Lex - Material AZ.
Para aquisição do material didático, acesse: http://loja.conexia.com.br
OBS.: Neste ano a compra do material será realizada diretamente com a empresa responsável(Conexia).
Livro Didático – Língua Inglesa
•

1º ano/EM

2º ano/EM
3º ano/EM

•
•
•
•
•

Conect Keys: Inglês (Ensino Médio) – Autora Cândida Palma – 2ª edição – São Paulo; Saraiva
2014 - Volume Único.
01 dicionário de inglês.
Conect Keys: Inglês (Ensino Médio) – Autora Cândida Palma – 2ª edição – São Paulo; Saraiva
2014 - Volume Único.
01 dicionário de inglês.
Conect Keys: Inglês (Ensino Médio) – Autora Cândida Palma – 2ª edição – São Paulo; Saraiva
2014 - Volume Único.
01 dicionário de inglês.

Livros Paradidáticos
❖ Os livros paradidáticos serão sugeridos e/ou disponibilizados pelo docente durante o ano.

Material Escolar
❖ Um caderno de matérias ou fichário e um caderno de desenho (3º ano/EM).
OBS.: Sugerimos que toda sobra de material do ano de 2020, seja reaproveitado, tais como: lápis,
caneta, borracha, régua, apontador, fichário, cola, tesoura, hidrocor, lápis de côr e caderno.

Uniforme Escolar
Para as aulas PRESENCIAIS, o uso do uniforme do Colégio Paraíso será obrigatório, a saber:
▪ Blusa padrão do colégio, calça jeans azul marinho (sem rasgos e sem apresentar muitos detalhes);
▪ Bermudão jeans azul marinho;
▪ Calça bailarina (legging azul marinho ou preta – lisa, sem detalhes);
▪ Tênis ou sapatilha fechada;
▪ Não será permitido o uso de mini saia ou short.
OBS.: Para as aulas PRESENCIAIS, o aluno deverá fazer uso obrigatório da máscara (tecido ou
descartável), sabendo que, a cada duas horas fará a troca (três máscaras por dia); uma garrafinha
plástica para água e um frasquinho de álcool gel 70% (de bolso).
Protocolo de Biossegurança do Colégio Paraíso
Para as Aulas Presenciais de Educação Física:
▪ Camiseta do Colégio Paraíso;
▪ Short de Ed. Física do Colégio Paraíso;
▪ Tênis e meia.
Início das Aulas: 08 de fevereiro de 2021.
Equipe Diretiva

Ensino Fundamental II – 6º ao 9º ano/2021
Material Didático
Conexia Lex - Material AZ.
Para aquisição do material didático, acesse: http://loja.conexia.com.br
OBS.: Neste ano a compra do material será realizada diretamente com a empresa responsável(Conexia).
Livro Didático – Língua Inglesa
• Hello! Teens 6 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 8a edição.
6º ano/EF II São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2019 - ISBN: 978 -85-08-19332-5
• 01 dicionário de inglês.
• Hello! Teens 7 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 8a edição
7º ano/EF II São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2019. - ISBN 978-85-08-19334-9
• 01 dicionário de inglês.
• Hello! Teens 8 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 8a edição.
8º ano/EF II São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2019. - ISBN: 978-85-08-19354-7
•

9º ano/EF II

01 dicionário de inglês.

• Hello! Teens 9 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 8a edição.
São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2019. - ISBN: 978-85-08-19356-1
•

01 dicionário de inglês.

Livros Paradidáticos
❖ Os livros paradidáticos serão sugeridos e/ou disponibilizados pelo docente durante o ano.

Material Escolar
❖ Um caderno de matérias ou fichário; e um caderno de desenho.
OBS.: Sugerimos que toda sobra de material do ano de 2020, seja reaproveitado, tais como: lápis,
caneta, borracha, régua, apontador, fichário, cola, tesoura, hidrocor, lápis de côr e caderno.

Uniforme Escolar
Para as aulas PRESENCIAIS, o uso do uniforme do Colégio Paraíso será obrigatório, a saber:
▪ Blusa padrão do colégio, calça jeans azul marinho (sem rasgos e sem apresentar muitos detalhes);
▪ Bermudão jeans azul marinho;
▪ Calça bailarina (legging azul marinho ou preta – lisa, sem detalhes);
▪ Tênis ou sapatilha fechada;
▪ Não será permitido o uso de mini saia ou short.
OBS.: Para as aulas presenciais, o aluno deverá fazer uso obrigatório da máscara (tecido ou
descartável), sabendo que, a cada duas horas fará a troca (três máscaras por dia); uma garrafinha
plástica para água e um frasquinho de álcool gel 70% (de bolso).
Protocolo de Biossegurança do Colégio Paraíso
Para as Aulas Presenciais de Educação Física:
▪ Camiseta do Colégio Paraíso;
▪ Short de Ed. Física do Colégio Paraíso;
▪ Tênis e meia.
Início das Aulas: 08 de fevereiro de2021.
Equipe Diretiva

Ensino Fundamental I – 1º ao 5º ano/2021
Material Didático
Conexia Lex - Material AZ.
Para aquisição do material didático, acesse: http://loja.conexia.com.br
OBS 1.: Neste ano a compra do material será realizada diretamente com a empresa responsável(Conexia).
Livro Didático – Língua Inglesa
2º ano/EF I
• Hello! Kids 2 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 5a edição.
São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2018. - ISBN: 978 -85-08-19015-7
3º ano/EF I
Hello! Kids 3 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 5a edição.
São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2018. - ISBN 978-85-08-19017
4º ano/EF I
• Hello! Kids 4 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 5a edição.
São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2018. - ISBN: 978-85-08-19019-5
5º ano/EF I
• Hello! Kids 5 - Rita Brugin de Faria, Eliete Canesi Morino. 5a edição.
São Paulo: Editora Ática (Somos Educação), 2018. - ISBN: 978-85-08-19021-8

Material escolar
❖ Material para uso pessoal do aluno, devidamente etiquetado (permanecerá na mochila, de acordo com as
aulas):

✓ 05 cadernos grandes espirais para as disciplinas (capa dura devidamente encapados);
✓ 01 caderno brochura pequeno capa dura de 96 folhas (para agenda);
✓ 01 caderno pequeno para Língua Inglesa;
✓ 01 caderno de desenho.
OBS.: Sugerimos que toda sobra de material do ano de 2020, seja reaproveitado, tais como: lápis,
caneta, borracha, régua, apontador, cola, tesoura, hidrocor, lápis de côr e caderno.

Uniforme Escolar
Para as aulas PRESENCIAIS, o uso do uniforme do Colégio Paraíso será obrigatório, a saber:
▪ Blusa padrão do colégio, calça jeans azul marinho (sem rasgos e sem apresentar muitos detalhes);
▪ Bermudão jeans azul marinho;
▪ Calça bailarina (legging azul marinho ou preta – lisa, sem detalhes);
▪ Tênis ou sapatilha fechada;
▪ Não será permitido o uso de mini saia ou short.
OBS.: Para as aulas PRESENCIAIS, o aluno deverá fazer uso obrigatório da máscara (tecido ou
descartável), sabendo que, a cada duas horas fará a troca (três máscaras por dia); uma garrafinha
plástica para água e um frasquinho de álcool gel 70% (de bolso).
Protocolo de Biossegurança do Colégio Paraíso
Para as Aulas Presenciais de Educação Física:
▪ Camiseta do Colégio Paraíso;
▪ Short de Ed. Física do Colégio Paraíso;
▪ Tênis e meia.
Início das Aulas: 08 de fevereiro de 2021.
Equipe Diretiva

Educação Infantil
Material Didático
Conexia Lex - Material AZ.
Para aquisição do material didático, acesse: http://loja.conexia.com.br
OBS.: Neste ano a compra do material será realizada diretamente com a empresa responsável(Conexia).

Material escolar
❖ Material para uso pessoal do aluno, devidamente etiquetado (permanecerá na mochila, de acordo com as
aulas):

✓ 02 cadernos grandes de capa dura; lápis preto – apontador – borracha; 01 tesoura sem ponta; 01
estojo simples; 01 caixa grande de lápis de cor com 12 cores; 01 caixa de hidrocor piloto com 12
cores; 01 caixa de giz de cera com 12 cores; 02 pacotes de colorset; 01 rolo de durex; 01 pacote de
massinha; 01 vidro de cola (Grande); 01 vidro de cola de arte; 01 pacote de palito de picolé; 01
caixa com 6 unidades de cola colorida; 02 folhas de papel crepom (cores vibrantes) ; 100 folhas
ofício brancas; 01 avental (Opcional); 01 caixa de pintura a dedo; 01 pincel.

OBS.: Sugerimos que toda sobra de material do ano de 2020, seja reaproveitado, tais como: lápis,
caneta, borracha, régua, apontador, cola, tesoura, hidrocor, lápis de côr, caderno e outros.

Uniforme Escolar
Para as aulas PRESENCIAIS, o uso do uniforme do Colégio Paraíso será obrigatório, a saber:
▪ Blusa padrão do colégio, calça jeans azul marinho (sem rasgos e sem apresentar muitos detalhes);
▪ Bermudão jeans azul marinho;
▪ Calça bailarina (legging azul marinho ou preta – lisa, sem detalhes);
▪ Tênis ou sapatilha fechada.
OBS.: Para as aulas PRESENCIAIS, o aluno deverá fazer uso obrigatório da máscara (tecido ou
descartável), sabendo que, a cada duas horas fará a troca (três máscaras por dia); uma garrafinha
plástica para água e um frasquinho de álcool gel 70% (de bolso).
Protocolo de Biossegurança do Colégio Paraíso
Para as Aulas Presenciais de Educação Física:
▪ Camiseta do Colégio Paraíso;
▪ Short de Ed. Física do Colégio Paraíso;
▪ Tênis e meia.
Início das Aulas: 08 de fevereiro de 2021.

Equipe Diretiva

