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1º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

1.- Livro: Projeto Presente Língua Portuguesa (1º 
ano) 

Autoras: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes e 
Rosângela Veliago. Editora Moderna - ISBN 

9788516119270   
 
2.- Livro: Projeto Presente Matemática (1º ano) 

Autores: Luiz Márcio Imenes e Marcelo Lellis 
Editora Moderna - ISBN 9788516119874  

 
3.- Livro: Projeto Presente História - Geografia - 
Ciências (1º ano) 

Autores: Ricardo Dreguer, Cássia Marconi, Neuza 

Guelli, Cíntia Nigro e Lilian Bacich. Editora Moderna  
ISBN 9788516119379  
 

 

 
 
 

 

Livro: Explore Our World 1 - 2nd edition - 
Student Book + Online Practice 

Editora: National Geographic Learning - Cengage 
Learning.  ISBN 9780357373453 
 

Obs.: Todos os livros acima relacionados deverão 

ser trazidos no 1º dia de aula. 
 

- As livrarias têm um prazo para a entrega, por 
isso, encomendem o livro com certa 

antecedência. 

 
Os materiais didáticos das disciplinas de Ensino 

Religioso e Arte serão elaborados pela equipe 
pedagógica. 

 

Material escolar: 

Os materiais escolares são adquiridos pelo Colégio 
porque consideramos de suma importância que a 

seleção seja efetuada pelos profissionais da área de 
educação, já que, por meio deles, poder-se-á avaliar 
a coerência dos referidos materiais com o Projeto 
Educativo. 

Taxa - material escolar e atividades elaboradas 
pela equipe: 

1º ano do EF I – R$ 330,00 ou 3x R$ 110,00 

Atenção: As datas de vencimento dos boletos serão 

em março/abril/maio. 

Os alunos precisarão de mochila de rodinhas para 

carregar seu material de uso diário. 

Horário normal  

Turno da manhã: das 7h30 às 11h50. 
Turno da tarde: das 13h10 às 17h30. 

O início do ano letivo será em 31/01/2022 (segunda-feira). Informações mais detalhadas sobre horários e 

modalidade de ensino serão dadas em momento oportuno. 

Até o dia 04 de fevereiro, os alunos do 1º ano, na hora da saída, esperarão por seu responsável no pátio da 
educação infantil, com seus respectivos tutores. A partir de 07 de fevereiro, os alunos sairão pelos respectivos 

portões. 

REUNIÃO DE PAIS: (coletiva) - 27/01/2022 – quinta-feira - 19h30: Apresentação da 

Equipe e aspectos organizacionais.  

Para que nossa atenção seja completa, pedimos, cordialmente, que não tragam seus filhos. 
 
 

 

 
Com o intuito de disponibilizar o material escolar com o menor preço do mercado, a escola firmou uma parceria com a 
empresa Saber em Movimento. Para acessar as listas é só clicar neste link 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/. E tem desconto EXTRA para os pais do Colégio! 

Os livros 1, 2 e 3 deverão ser adquiridos 
exclusivamente no site 
www.modernacompartilha.com.br 
A PARTIR DE 1/12 

https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/
http://www.modernacompartilha.com.br/








 


