
ENSINO FUNDAMENTAL SÉRIES FINAIS – 9º ANO 
 
NOVIDADE! A partir do ano letivo de 2020 o Colégio Michel passará a utilizar o material didático do SISTEMA DE ENSINO PH produzido 
pela SOMOS DE EDUCAÇÃO desde o Ensino Fundamental Séries Iniciais ao Ensino Médio. Os materiais poderão ser adquiridos pelo site 
da editora através de Login e Senha, na Livraria Catarinense ou diretamente na escola nos dias indicados. Todas as informações 
necessárias para adesão do material e valores encontram-se no final desta lista. O estudante deverá ter em mãos o material desde o 
primeiro dia de aula. 
 
O material solicitado nesta lista é de uso pessoal do estudante. 

 
LIVROS FTD: 

 Livro – Empreendedorismo e Projeto de Vida (OPEE);  
 Livro – Crescer com Alegria e Fé (Educação Religiosa).  

 
Obs.: Estes livros deverão ser adquiridos no próprio Colégio, direto com a Editora nos dias 4 e 5 de fevereiro de 2020 (09h às 12h e das 13h às 17h). 
Nos dias acima indicados, a Editora FTD estará disponibilizando para venda no Colégio os livros paradidáticos (apenas da Editora FTD). 
  
LIVROS PARADIDÁTICOS:  

1º Trimestre: 

 Livro : O mágico de Oz – Autor: L. Frank Baum. Editora: Ática. 

2º Trimestre: 
 Livro: O salto para a vida – Autora: Célia Valente. Editora: FTD. 

3º Trimestre: 
 Livro: O espelho e outros contos Machadiano – Autor: Machado de Assis. Editora: Scipione. 

 
MATERIAL PARA USO EM TODAS AS DISCIPLINAS: 

 01 Pasta transparente com elástico para organização de trabalhos e provas; 
 01 pen drive (para os trabalhos feitos em power point); 
 01 Penal completo (caneta, borracha, caneta marca texto, lápis e apontador). 

 
PORTUGUÊS E MATEMÁTICA: 

 01 caderno de 96 folhas para dividir entre estas disciplinas; 
 01 régua; lápis de cor; 01 tesoura; 01 trasferidor; 01 Compasso; 01 calculadora. 

 
PRODUÇÃO TEXTUAL: 

 01 caderno grande  “exclusivo” 48 folhas; 
 01 pasta arquivo com plástico exclusivo para organização das Produções textuais. 

 
ESPANHOL e INGLÊS: 

 01 caderno de 96 folhas para dividir entre estas disciplinas; 
 01 Dicionário  Português/ Espanhol  & Espanhol/ Português – Atualizado; 
 01 Dicionário de Inglês/Português e Português/Inglês – Atualizado. 

 
GEOGRAFIA, HISTÓRIA, CIÊNCIAS E FILOSOFIA: 

 01 caderno de 96 folhas para dividir entre estas disciplinas; 
 01 par de luvas de borracha (será utilizada na oficina de sabão artesanal, sendo mais higiênico cada aluno usar o seu par de luvas); 
 01 tabela atômica Multidisciplinar (acompanha suplemento para uso em provas). 

 
ARTES: 

 O aluno escolherá no início do ano letivo a modalidade artística que desejar participar (Teatro/Artes Plásticas/Música/Expressão Corporal). 
 

 

 



 
 

 
UNIFORME: 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da escola); 

 O calçado deve ser tênis,  (no solado deverá ter a especificação que não marca o piso das quadras); 

  A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 

 O Uniforme deverá ser adquirido nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo Colégio Michel: Delicatta Uniformes/ Malharia Mandli 
(Comercializados também pela Papelaria Hobby Mania)/ Oficina dos Sonhos/DudaLu Uniformes; 

 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido o uso do uniforme completo.  

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

 Período Integral: 7h10min  às 18h30min; 

 Educação Infantil: 13h20min às 17h20min;   

 Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano): 13h20min às 17h20min; 

 Ensino Fundamental – séries finais ( 6º ao 9º ano): 7h20min às 11h50min; 

 Ensino Médio: Período Matutino -  7h20min às 11h50min e Período Vespertino - 13h20min às 17h30min conforme quadro exposto no Edital de 
Matrículas 2020. 
 

INÍCIO DAS AULAS: 
a) 05/02/2020 (4ª feira): Entrega dos materiais para todas as turmas da Educação Infantil regular e Período Integral (Local: hall de entrada, 

SOMENTE das 13h20min às 16h);  
b) 07/02/2020 (6ª feira): 1º dia de aula para as turmas de Maternal 1 (1 a 2 anos), Maternal 2 (2 a 3 anos) e Maternal 3 (3 a 4 anos) da Educação 

Infantil (das 13h20min às 15h); 
c) 10/02/2020 (2ª feira): 1º dia de aula para o Período Integral e 2º dia de aula para as turmas de Maternal 1 (1 a 2 anos), Maternal 2 (2 a 3 anos) 

e Maternal 3 (3 a 4 anos) da Educação Infantil (das 13h20min às 15h); 
d) 10/02/2020 (2ª feira): 1º dia de aula para o Ensino Fundamental Séries Iniciais e Período Integral (1º ao 5º ano), para o Ensino Fundamental 

Séries Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio; 
e) 11/02/2020 (3ª feira): 1º dia de aula para as turmas de Jardim 4 (4 a 5 anos) e Jardim 5 (5 a 6 anos). 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO 2020 - SISTEMA DE ENSINO PH  
 
 
 

Fique atento às 
Informações! 

 
 

O prazo estipulado de entrega dos 
materiais (para todas as três opções 
de aquisição) será de 20 dias após 

compra efetuada, por tanto 
solicitamos que os materiais sejam 

adquiridos em um prazo que favoreça 
a entrega antes do início das aulas. 

 
 

Para as três formas de aquisição do 
material, o valor será o mesmo indicado 

na tabela abaixo. 

 
 

TABELA DE VALORES 

Série Valor Anual 

Ensino Fundamental (1º ano) R$ 733,25 

Ensino Fundamental (2º ao 5º ano) R$ 822,90 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) R$ 853,50 

Ensino Médio (1º e 2º ano)  R$ 1.022,20 

Ensino Médio (3º ano) R$ 1.433,00 

 
- PARA ADQUIRIR O MATERIAL NAS LIVRARIAS CATARINENSE: 
 

 Para as compras realizadas na livraria, o material poderá ser pago através de cartão de 
crédito/débito (até 10x) ou em dinheiro;  

 Endereço: Av. Jorge Elias de Lucca, 677 - Nossa Sra. da Salete, Criciúma – SC (Nações Shopping). 
 
- PARA ADQUIRIR O MATERIAL ATRAVÉS DO SITE DA EDITORA), ACESSE: 
 

www.distribuidoracuritiba-cle.com.br 

Login colegiomichel 

Senha colegiomichel2020 

 

 Para as compras realizadas no site, o material poderá ser pago através de Cartão de Crédito (até 
10x) ou Boleto Bancário (à vista); 

 No momento da compra online, o pai/responsável poderá optar pela entrega do material em seu 
endereço (mediante pagamento do frete) ou poderá retirar diretamente na Livraria Catarinense 
(sem custo de frete); 

 Estará disponível para vendas online no site da editora os livros paradidáticos (ficha de leitura), 
podendo ser parcelado juntamente com o material PH; 

 Dúvidas na hora de realizar o pedido pelo site, entre em contato com o atendimento: 0800-
419696 ou 48 9929-8336 (Roberta). 

 
- PARA ADQUIRIR O MATERIAL NO COLÉGIO DIRETAMENTE COM A EDITORA: 
 

Dias Horários 

15, 16 e 17 de janeiro de 
2020 

Matutino: 08h às 12h  

Vespertino: 13h às 17h 

 

 Para as compras realizadas no Colégio, o material poderá ser pago através de Cartão de 
Crédito/Débito (até 10x) ou em dinheiro; 

 Estará disponível para vendas no Colégio os livros paradidáticos (ficha de leitura), podendo ser 
parcelado juntamente com o material PH. 

 


