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INFANTIL 3, 4 e 5
Material didático: 

 
Projeto Ciranda (Educação Infantil), produzido pelo grupo Mathema (www.mathema.com.br) 
Será exclusivamente vendido pela empresa Saber em Movimento com o intuito de disponibilizar o material 
escolar com o menor preço do mercado. 
Para acessar os livros é só clicar neste link https://saberemmovimento.com.br/escola/casj/ o material será 
entregue diretamente ao colégio. Os pais que preferirem comprar o material presencialmente deverão 
dirigir-se pessoalmente ao Colégio para fazer o pedido dos materiais do Projeto Ciranda para 2022 no 
período que será informado pelo Whatsapp institucional. (o material será entregue diretamente ao 
colégio) 
 

Livro de Inglês (Educação Infantil) - ATENÇÃO PARA ADQUIRIR O LIVRO CORRESPONDENTE À SÉRIE: 
Infantil 3: Welcome to Our World (2nd Edition) - 1 - Student's Book with Online Practice and Student's 
eBook (ALL CAPS) - ISBN 9780357543498 
Infantil 4: Welcome to Our World (2nd Edition) - 2 - Student's Book with Online Practice and Student's 
eBook (ALL CAPS) - ISBN 9780357543504 
Infantil 5: Welcome to Our World (2nd Edition) - 3 - Student's Book with Online Practice and Student's 
eBook (ALL CAPS) - ISBN 9780357543511 
Obs.: O livro acima relacionado deverá ser comprado na livraria a sua escolha e trazido no 1º dia de aula, 
com o nome do aluno na contracapa. 

 
 

Material escolar: 

 
O material de apoio para realização das atividades é adquirido pela Equipe Pedagógica. Consideramos de 
suma importância que a seleção seja efetuada pelos profissionais da área de educação do Colégio, já que 
por meio deles poder-se-á avaliar a coerência dos referidos materiais com o Projeto Educativo. Taxa dos 
materiais:  
Infantil 3 - R$ 330,00 ou 3x 110,00 
Infantil 4 - R$ 330,00 ou 3x 110,00 
Infantil 5 - R$ 330,00 ou 3x 110,00 
Atenção: As datas de vencimento dos boletos serão em março/abril/maio. 
 
Os alunos receberão uma pasta para carregar o material de uso diário. Não serão necessárias mochilas de 
rodinhas. A criança deverá trazer a lancheira à sua escolha. 
O início do ano letivo será em 31/01/2022 (segunda-feira).  
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Horário para o período de adaptação: 

 

Infantil 3 
Início das aulas: 31/01 

(segunda-feira) 

De 31/01 a 04/02:  

Período da manhã: das 7h30 às 9h30 

Período da tarde: das 13h10 às 15h10  

Não trazer lanche somente nos dois primeiros dias (01 e 02/02). 

 

De 07/02 a 11/02: 

Período da manhã: das 7h30 às 10h30 

Período da tarde: das 13h10 às 16h10  

Trazer lanche. 

 

A partir de 14/02: 

Horário normal: 

Período da manhã: das 7h30 às 11h50 

Período da tarde: das 13h10 às 17h30 
 

Infantil 4 
Início das aulas: 31/01 

(segunda-feira) 

De 31/01 e 01/02:  
Período da manhã: das 7h30 às 10h30 

Período da tarde: das 13h10 às 16h10  
 

A partir de 02/02: 

Horário normal: 

Período da manhã: das 7h30 às 11h50 

Período da tarde: das 13h10 às 17h30 
 

Infantil 5 
Início das aulas: 31/01 

(segunda-feira) 
 

Horário normal: 

Período da manhã: das 7h30 às 11h50 

Período da tarde: das 13h10 às 17h30 

Os alunos do Infantil 3, Infantil 4 e Infantil 5, até o dia 04 de fevereiro, na hora da saída, serão retirados 
na sala de aula, com seus respectivos tutores; a partir de 07 de fevereiro, os alunos serão retirados nos 
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. 
 

 


