
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.” - Augusto Cury

LISTA DE MATERIAL / 2022
ENSINO FUNDAMENTAL II

1 Caderno universitário - 96 folhas (Redação)
Atenção especial ao caderno destinado à Língua Portuguesa e Produção de Texto: 
evitar cadernos com folhas ilustradas, pois comprometem a estética dos textos 
escritos. Recomenda-se caderno comum (pautas contínuas).

1 Caderno universitário - 96 folhas (Língua Portuguesa).

1 Bloco para ser utilizado em Produção de Texto.

1 Caderno universitário 96 folhas quadriculado ( Matemática).

Cadernos de Língua Portuguesa, Redação / Literatura e Matemática deverão ser 
utilizados separadamente.

1 Pasta com plásticos para arquivar atividades do PROJETO DE VIDA.

1 Pasta com plásticos para arquivar atividades de Ensino Religioso.

1 Caderno de cartografia (Arte).

1 Caderno universitário para divisão de outros componentes curriculares: 
História, Geografia, Ciências e Língua Inglesa.

Materiais diversos: penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, lápis preto gráfite n° 2, 
borracha, apontador, lápis de cor, canetinha hidracor (12 cores), tesoura sem ponta, 
régua, tubo de cola em bastão e branca deverão ser adquiridos pelo estudante.

O Sistema de Ensino Poliedro – Coleção Callis

É o material didático adotado do 6º ao 9º ano o qual é constituído por 
livros abrangendo os seguintes componentes curriculares da Coleção Callis: 
Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências e Arte. 

O material de 2022 foi atualizado de acordo com a BNCC (Base Nacional 
Comum Curricular). OS LIVROS UTILIZADOS EM 2021 NÃO PODERÃO SER 
REUTILIZADOS. Lembramos que ao adquirir o material didático o estudante 
terá acesso ao portal Edros, livro digital e a todo recurso Poliedro (banco de 
redação, revista digital, simulados, p+, atividades interativas, biblioteca virtual, 
entre outras possibilidades que serão acessadas com login e senha 
individuais). 

A compra do material didático é realizada pelo site www.bookfair.com.br.



O MATERIAL DE PAPELARIA PODERÁ SER ENCONTRADO NAS SEGUINTES LIVRARIAS/PAPELARIAS:

LIVRARIAS CURITIBA - www.livrariascuritiba.com.br | atendimento@livrariascuriritba.com.br

TIM PAPELARIA - R Marechal Cardoso Júnior, 530 – Jd. das Américas | timpapelaria@gmail.com | (41) 3311-2781

INÍCIO DAS AULAS: 07/02/2022

Recomendamos a aquisição de dicionários de Língua Portuguesa e Língua 
Inglesa para auxiliar nos estudos em casa.

Todo material escolar e peças do uniforme deverão ser identificados com o 
nome completo do (a) estudante.

Favor ETIQUETAR todo material escolar com o nome completo, ano e turma.

Em caso de necessidade, serão solicitados materiais para reposição durante o 
ano.

Literatura – no início do semestre serão enviados os títulos dos livros que serão 
trabalhados.

UDP Bilingual Program – SM EDUCAÇÃO tem como objetivo oferecer uma 
solução equilibrada e abrangente para escolas, pais e estudantes, tendo como 
objetivo formar alunos globais para os desafios do século XXI. O projeto integra 
o melhor do ensino e aprendizagem da língua inglesa com valores universais, 
responsabilidade social e conscientização sobre questões globais.

Material didático de Língua Inglesa do Programa Bilíngue 2022

6º ANO – i-World SM - UDP Bilingual Program - Volume 1
Michael Downie – David Gray – Juan Manuel Jimenez - Voucher: 9606F28

7º ano - i-World SM - UDP Bilingual Program - Volume 2
Michael Downie – David Gray – Juan Manuel Jimenez - Voucher: 9607F28

8º ano - i-World SM - UDP Bilingual Program - Volume 3
Michael Downie – David Gray – Juan Manuel Jimenez - Voucher: 9608F28

9º ano - i-World SM - UDP Bilingual Program - Volume 4
Michael Downie – David Gray – Juan Manuel Jimenez - Voucher: 9609F28

Acesse o portal SM Direto por meio do link: https://www.smdireto.com.br/

IMPORTANTE

Identificar todo o material escolar e peças do uniforme com nome completo.

Prezar pela simplicidade dos materiais.

Conforme for terminando, o material deverá ser reposto.



Na volta às aulas,

FÁCIL, PRÁTICO  

E SEGURO.

Até 31/dezembro/21: 20% de desconto em 

até 12x sem juros

De 01 à 28/janeiro/22: 20% de desconto em 

até 10x sem juros

OS LIVROS DO SEU  
FILHO ESTÃO NO

SMDIRETO!

APROVEITE
PARCELAMENTO EMATÉ

12xSEM JUROS*

SMDIRETO.COM.BR



VIUCOMO ÉFÁCIL?
Na volta às aulas, garanta os livros
do seu filho com descontos exclusivos 
e sem sair de casa!

CONFIRAOPASSOAPASSO  
PARAVOCÊCOMPRARCOM

RAPIDEZESEGURANÇANOSMDIRETO:

49622F14 Insira o voucher fornecido pela escola.

Digite o nomecompleto do aluno
e acesse a lista dos livros escolhidos  
pela escola.

A qualquer momento, você poderá consultar os detalhes 

do pedido, acessando a área do usuário.

Confira os livros e preenchao cadastro  
com seu nome completo e demais 
dados (não se esqueça do CEP, para a  
emissão da NF do seu pedido).

Escolhaa forma de pagamento.  
Importante: fique atento à data de  
vencimento do boleto.

Caso a opção seja cartão de crédito, você pode parcelar 

em até 12x SEM JUROS, de acordo com a data de compra.

Após finalizar o procedimento,você visu-
alizará a tela de confirmação com o seu  
número do pedido e, além disso, receberá  
um e-mail com as informações da compra.
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Acesse o site

www.smdireto.com.br
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Aproveite! Compre on-lineem:

SMDIRETO.COM.BR
FÁCIL, PRÁTICO E SEGURO.

Ano Voucher

1o ano - EF1 9491F18 6o ano - EF2

2o ano - EF1 9492F18 7o ano- EF2

3o ano - EF1 9493F17 8o ano - EF2 4o ano -

EF1 9494F17 9o ano - EF2 5o ano -

EF1 9495F17

9496F27

9497F27

9498F27

9499F27

Colégio Assunção
De acordo com o ano de ensino do aluno utilize o número do voucher para compra no site

Ano Voucher Ano Voucher Ano Voucher

Infantil 3 anos 9601EI8 1º ano – EF 1 9601F18 6º ano – EF 2 9606F28

Infantil 4 anos 9602EI8 2º ano – EF 1 9602F18 7º ano – EF 2 9607F28

Infantil 5 anos 9603EI8 3º ano – EF 1 9603F18 8º ano – EF 2 9608F28

4º ano – EF 1 9604F18 9º ano – EF 2 9609F28

5º ano – EF 1 9605F18

http://www.smdireto.com.br/


20
22

Acesse: www.bookfair.com.br

Com a Book Fair você garante materiais pedagógicos
com preços especiais e pagamento facilitado!

Senha: SOMOSASSUNCAO

Condições exclusivas para pagamentos

Os materiais adotados serão entregues durante o ano letivo, de 
acordo com o calendário pedagógico do Colégio, sem custo 
adicional. As notas fiscais serão emitidas de acordo com cada
entrega e enviadas no e-mail cadastrado em nosso portal.

Senhores Pais e Responsáveis. DÚVIDAS?
Acesse nosso site: www.bookfair.com.br 
e utilize nosso canal de comunicação:

Localizado no canto inferior direito do site.

Chat Bot

FRETE 
GRÁTIS

O material será entregue no 
endereço cadastrado 
até 26/01/2022

O material será entregue no endereço 
cadastrado em até �� dias úteis após a 
confirmação do pagamento.
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30,R$ 00
de desconto

De: 01/12/21 até 05/01/22 Após 05/01/22

12x
Sem Juros

Cartão de crédito

Boleto à vista

20,R$ 00
de desconto

08x
Sem Juros

Cartão de crédito

Boleto à vista

FRETE 
GRÁTIS


