
 
Praça Gastão Vidigal, 64 Jardim Apolo CEP 12.243-003 
Tel: (12) 3922.7180  pedagogico@opcaoeduca.com.br 

CNPJ 05.771.739/0001-10 

________________________________________________________________ 
 

INFORMATIVO 01/2022 – Lista de Livros e Materiais 

5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 
Srs. Pais, 
 

Primeiramente, agradecemos muito a confiança em nosso trabalho e ficamos felizes em ter sua família conosco 
em 2022. 

Conforme comunicado no ato da matrícula, seguem as instruções para a compra dos livros didáticos do sistema 
FTD através do seu e-commerce. Após a compra, o material será entregue no endereço residencial do aluno. 

A FTD Educação completa 114 anos no mercado com o objetivo de transformar a nossa sociedade por meio de 
Soluções Educacionais aplicadas a realidade e conectadas com o futuro. O FTD Sistema de Ensino prioriza a qualidade 
no ensino, com recursos inovadores para que os alunos construam sua base de conhecimentos integrados e privilegiem 
o desenvolvimento de atitudes e valores significativos para a convivência harmônica em sociedade. 

Os materiais do FTD Sistema de Ensino são elaborados seguindo uma sequência lógica de conteúdos que 
respeitam a faixa etária a que se destinam. Buscamos integrar conhecimentos e formação de valores aos recursos 
impressos e digitais, com o objetivo de estabelecer um processo ensino-aprendizagem dinâmico e coerente para o 
aluno. 

A escolha desse sistema foi tomada considerando um ganho na qualidade do aprendizado e as similaridades na 
crença de princípios educacionais das duas marcas. São eles: 

 
 Tomar como ponto de partida os conhecimentos prévios do aluno 
 Abordar os conteúdos de forma contextualizada 
 Desenvolver as habilidades do pensamento com atividades desafiadoras 
 Organizar os conteúdos em espiral 
 Estabelecer o diálogo entre aluno e professor 
 Sistematizar os conteúdos da aprendizagem 

 
Características do material: 
 
1) CONHECIMENTOS PRÉVIOS: O material ajuda a identificar os pontos que o aluno já conhece sobre o tema ou 

conceito tratado em sala e que servirão como ponto de partida para chegar a novos conhecimentos. 
2) APLICAÇÃO DO CONHECIMENTO: O aluno é apresentado a situações que o estimulam a aplicar os 

conhecimentos adquiridos. Espera-se que ele possa não apenas compreender o mundo à sua volta, mas 
também contribuir ativamente para melhorá-lo. 

3) ESTÍMULO AO RACIOCÍNIO: Para desenvolver as habilidades cognitivas, o material propõe ao aluno atividades 
como ler, interpretar, analisar, inferir, construir sentenças, fazer deduções e resolver problemas a partir de 
exercícios que promovem a interação com o professor. 

4) ORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO INTEGRAL: Os assuntos são organizados para respeitar diferentes 
ritmos e estilos de aprendizagem, permitindo ao professor analisar a evolução de seus alunos. 

5) DIÁLOGO INTEGRADO COM O CONHECIMENTO: O conteúdo é estruturado para permitir a interação entre 
alunos e professores e sua integração com o conhecimento, sempre visando a sua expansão. Assim, o professor 
pode fazer um acompanhamento crítico e contínuo de cada aluno. 

6)  SISTEMATIZAÇÃO DE APRENDIZAGEM: A disposição dos conteúdos seleciona e organiza as informações e 
permite que o aluno estabeleça relações, construa sínteses e interprete os dados de acordo com suas 
experiências e vivências. 
 

 * Todo o material deve conter o nome completo do aluno. 
 
 

Pedimos a gentileza que adicionem o número (12) 97406-1748. Esse é o contato da equipe pedagógica do 
colégio. Todas as informações são enviadas por linha de transmissão, por isso, se o número não for um contato, 

as mensagens não serão recebidas. 

 
Para um bom aproveitamento dos alunos, pedimos que todos os materiais sejam providenciados até o primeiro 

dia letivo, ou seja, 25 de janeiro de 2022. 
 
Lembramos, também, que o horário de aulas é das 13h10min às 17h40min. 
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OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: 
 
ATENÇÃO: Para a compra do material da FTD, entrar no site www.ftdcomvoce.com.br, realizar o processo de cadastro 

e no item  Cupom de aluno digitar: FTD22SPCTO 

 
 

O Comunicado de Uniforme está na próxima página, lembrando que não é permitido a permanência na escola do 
aluno que não estiver devidamente uniformizado, bem como, também é obrigatório o uso de sapato fechado (chinelos e 
outros calçados que não protejam os dedos não são permitidos).  
 

Estaremos de férias entre os dias 21/12/2021 a 04/01/2022. Retornamos no dia 05/01/2022. 
 

 
 

Qualquer dúvida, entrar em contato com nossa equipe. 
 

Desejamos a todos, um 2022 cheio de paz, sucesso e saúde!! 
 
 

Equipe Opção 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.ftdcomvoce.com.br/
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Caros Pais e Responsáveis, 
 

Conforme conversado no ato da matrícula e/ou rematrícula, seguem todas as informações para aquisição dos 
uniformes para o ano letivo de 2022. 

Os uniformes podem ser adquiridos no Espaço Estudante, na própria sede do colégio.  

* Horário de funcionamento de segunda a sexta-feira das 9h30min as 11h20min e das 12h30min as 16h30min 
* Forma de pagamento em espécie ou cartão de crédito/débito  
* Encomendas são realizadas presencialmente e mediante ao pagamento. 
 
Observação: Nos intervalos de alunos não haverá atendimento aos pais, pois esse horário será exclusivo aos alunos 
que estão na escola. 
 
Seguem abaixo horários dos intervalos.  
Manhã  
Das 9h40min às 10h 
Das 10h30min às 10h50min   
         
Tarde 
Das 14h50min às 15h10min 
Das 15h40min às 16h 
 

O uniforme completo é obrigatório para todos os alunos do 1º ao 7º ano do Ensino Fundamental. Para os 
demais, será obrigatório o uso da camiseta e do blusão, entretanto, se quiserem adquirir o restante, fica a critério da 
família. 

Caso o blusão não seja encomendado, em dias frios, o aluno deve vir com uma segunda pele embaixo da 
camiseta. Desta forma, recomendamos que todos tenham pelo menos um agasalho. 

 

Em nossa loja virtual 
 
Para sua comodidade desenvolvemos um e-commerce com todos os modelos, valores, tamanhos e medidas. 
Segue o Link. https://grupoeducacionalopcao.lojavirtualnuvem.com.br 
 

O uniforme completo é obrigatório para todos os alunos do 1º ao 8º ano do Ensino Fundamental. Para os 
demais, será obrigatório o uso da camiseta e do blusão, entretanto, se quiserem adquirir o restante, fica a critério da 
família. Todos os alunos deverão estar uniformizados já para o primeiro dia de aula. 

 
 

PRODUTO TAMANHO VALOR   

Baby look (preta,branca,rosa)  06 ao PP   R$        48,00  

   P ao GG   R$        48,00  

Camiseta (preta,branca,rosa)  06 ao PP   R$        48,00  

   P ao GG   R$        48,00  

Bermuda tectel  06 ao PP   R$        43,00  

   P ao GG   R$        47,00  

Bermuda ciclista  06 ao PP   R$        45,00  

   P ao GG   R$        48,00  

Calça tectel com forro  06 ao PP   R$        76,00  

   P ao GG   R$        80,00  

Calca tectel sem forro  06 ao PP   R$        55,00  

   P ao GG   R$        60,00  

Calça bailarina   06 ao PP   R$        68,00  

   P ao GG   R$        72,00  

calça chimpa  06 ao PP   R$        85,00  

   P ao GG   R$        91,00  

Jaqueta chimpa fem/masc  06 ao PP   R$        86,00  

   P ao GG   R$        92,00  

Saia shorts  06 ao PP   R$        54,00  

Moletom   P ao GG   R$      106,00  

https://grupoeducacionalopcao.lojavirtualnuvem.com.br/
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LISTA DE MATERIAIS – 5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

1. O material que deverá ser entregue à escola para o uso em sala de aula, pode ser adquirido em qualquer papelaria, 

etiquetado e trazido no dia da reunião. Esse ano, como forma de contribuir com os dias atarefados de nossas famílias, fizemos 

um orçamento com algumas papelarias e conseguimos oferecer uma comodidade: a opção do pagamento do valor de R$ 

350,00, em até 3 vezes no cartão, para que possamos encomendar o material descrito, facilitando a vida das famílias em 

questão de tempo. Nesse caso, a família ficaria encarregada somente de providenciar o material de uso diário. Salientamos que 

essa é uma opção, a família pode adquirir o material da maneira que lhe for mais cômodo e conveniente. As encomendas podem 

ser feitas até o dia 15/01. 
 

2. Para a matéria Programação de Games e Robótica, materiais podem ser solicitados dependendo do projeto desenvolvido.  
 

3. Recomendamos que a mochila não tenha rodinhas, porque elas são maiores e atrapalham a organização da sala. 

INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2021 

MATERIAIS DE USO DIÁRIO: 

Qtd. Material 

01 Garrafinha para água (squeeze); 
01 Jogo americano. 

01 

Nécessaire contendo:  
1 escova de dente;  
1 creme dental;  
1 toalhinha de mão (a ser trocada diariamente); 

01 Estojo 

03 Borracha macia.  
01 Borracha Prima Bicollor (vermelha e azul) 

01 Apontador, com depósito.  
02 Lápis grafite HB ou nº2 
01 Tesoura pequena, com ponta arredondada e com nome gravado. 
02 Canetas esferográficas  (cor azul marinho) 
01 Caneta esferográfica colorida  
03 Cola em bastão 10g 
01 Tubo de cola branca líquida de 90g 
01 Régua acrílica, cristal transparente, de 30 cm. 
02 Caneta marca-texto (qualquer cor)  
02 Corretivo (Fita)  

OUTROS MATERIAIS A SEREM 
ENTREGUES:  

01 Caderno Pequeno Capa Dura Brochura Vermelho 

02 Pastas transparentes, com Plástico, tamanho ofício. (1 Azul, 1 Preto) 
01 Caixa de canetinhas hidrocor com 12 cores 
01 Caixa de lápis de cor, com 24 cores. 
01 Caderno de 48 folhas pequenos ( Azul) 
01 Caderno de Desenho Grande (Capa Dura) 

01 Cadernos de 96 folhas Capa Dura Brochura (vermelho) para as aulas de inglês 
06 Cadernos de 96 folhas capa Dura Brochura (2 Azul, 2Amarelos,2 Verdes)  

200 Folhas de papel sulfite A4 branco 
100 Folhas de papel sulfite (A4 colorido)  
02 Papel Crepom (Cor variadas) 

02 Folhas de Papel Pardo 

02 Folhas de Papel Laminado Dourado 

02 Folhas Papel Vegetal 

02 Folhas de Papel Quadriculado 

10 Sacos plásticos transparentes (tamanho ofício) 
01 Caixa de tinta PVA para artesanato acrílica fosca: 6 cores (Sugestão: Acrilex)  
01 Pincel nº 11 
01 Rolo de fita crepe (larga)  
01 Rolo Durex Largo 

01 Caneta para retroprojetor (preta)  
04 Metros de TNT (2 metros de Preto, 2 Metros de Roxo) 
01 Pacote de papel ilumine Paper (com cores fortes) 
02 Placas de E.V.A (Marron, Salmão, Rosa, Roxo)  
04 Folhas de Color set. (Prata, Dourado, Roxo, Vermelho) 
01 Pacote de bexigas  (Cor variadas) 
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02 Folhas papel manteiga  
01 Pacote Canson A4 

02 Folhas de Scrapbook 

02 Cartolinas (Cores variadas) 

01 Livro Infanto Juvenil (10 e 11 anos) 

02  Gibis 
01 Pote de Massinha (Cor a escolher) 

01 Rolo de Barbante 

01 Caixa Polionda com Tampa (Cor Azul) 

01 Transferidor de 180 graus (deixar em casa, trazer quando solicitar)  
01 Compasso de boa qualidade (deixar em casa, trazer quando solicitar)  
02 Lapis (Azul, Vermelho,Laranja) dois de cada cor 

 

 

A Reunião de Pais acontecerá no dia 20/01/2022, às 18h. 


