
  

LIVROS ADOTADOS 

 

 Português - Português Linguagens 8º ano - 

William Cereja, Carolina Dias Vianna – 9ª Ed. – 

ATUAL - 2018 (RENOVADO) 

 Gramática – Gramática reflexiva - William 

Roberto Cereja, Thereza Cochar - 8º Ano - 4ª 

Ed. - 2016 ATUAL 

 Produção textual – Produção de texto: 

Ensino fundamental 8º ano – Rosemeire 

Aparecida Alves, Tatiane Brugnerotto 

Conselvan – 1ª Ed. 2017 FTD 

 Inglês –Like us 3 – Susan Banman Sileci, 

Patrick Jackson -1ª Ed. – 2017 Standfor 

(Distribuído pela FTD) 

 Matemática – A conquista da matemática 

8º ano - José Ruy Giovanni, José Ruy Giovanni 

Jr., Benedicto Castrucci – 2015 - FTD 

 História - História.Doc 8º ano- Vainfas, 

Ronaldo. 2ªEd. SARAIVA  

 Geografia - Projeto Teláris 8º ano - 

Geografia - Vânia Vlach, José Willian Vesentini 

- ÁTICA  

 Ciências -– Ciências Novo Pensar, 8 – 

Demétrio Ossowski Gowdak, Eduardo Lavieri 

Martins – 1ª Ed. 2017 FTD 

 Ensino religioso – Todos os jeitos de crer 8 

– Dora Incontri, Alessandro Cesar Bigheto - 3ª 

ed. ÁTICA 2018 (RENOVADO) 

 Filosofia - Filosofia e vida v.8 – Gabriel 

Chalita -3ª Ed 2016 FTD 

LIVROS DE LITERATURA 

 

 O preço da liberdade – Sally Grindley – 

Ática 

 Um coração maior que o mundo – luis 

Augusto Fischer – Ática 

 Viagem ao centro da terra – Jules Verne – 

Ática 

 O sertão vai virar mar -  Moacyr Scliar – 

Ática 

O aluno não está autorizado a utilizar o livro do 
professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Os livros das Editoras FTD serão vendidos com 
10% de desconto pelo site: ftdcomvoce.com.br 
LOGIN:011000150052CE2019 
SENHA: 1500521544039348 
 

AGENDA ESCOLAR 

Adquirida na escola – R$ 40,00 (quarenta 
reais) 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO/2019 
Ensino Fundamental 21 de janeiro/2019 

Educação Infantil 22 de janeiro/2019 

INSTITUTO FREI  

JOÃO PEDRO  

DE SEXTO 

 

MATRÍCULAS/2019 

 

8º ANO   ENSINO FUNDAMENTAL 
 

Neste folheto, você encontrará as seguintes 
informações: 

 Período de matrículas  

 Documentos para matrículas 

 Livros didáticos e paradidáticos 

 Fardamento 

 Atividades complementares 

 Início das aulas 
 

 

PALAVRA DE BOAS-VINDAS AOS PAIS 
 

Nossa proposta pedagógica é desenvolver 
uma educação humanista, cristã e libertadora à 
luz dos valores evangélico-franciscanos, 
possibilitando aos nossos educandos tornarem-
se agentes e construtores de uma nova 
sociedade. 

Compreendemos que fazer escolhas é 
sempre difícil, principalmente, quando se trata 
da escola à qual iremos confiar nosso(s) filho(s). 
Requer cuidados especiais: observação, 
pesquisa, comparação com os objetivos e 
valores da própria família. Contem conosco! 



 

 Av. Frei Cirilo, 4241 – Messejana   / CONTATO: 3229-3798   /  (85) 98728-0825   ifjps.com.br  |   facebook.com/ifjps 

MATRÍCULAS ALUNOS NOVATOS 

 
A partir de 23 de outubro de 2018 
Confirmar a vaga no ato do resultado da 
sondagem. 
Horário: 7h30 a 13h 
 
 

MATRÍCULAS ALUNOS VETERANOS 

Dias: 03 a 21 de dezembro/2018 
Horário: 7h30 a 13h 
 
 

FARDAMENTO 

  
 

O uniforme confere um sentido de 
pertencer e de fazer parte, além de ser um 
elemento de segurança para o próprio aluno. 
Portanto, o seu uso é obrigatório a todos e 
será exigido diariamente, assim como o da 
Recreação.  

No primeiro dia de aula os alunos deverão 
vir devidamente uniformizados. 
 
Adquirir no seguinte endereço: Rua: Antonio 
Barros, 120 Fone: 3229-2187 (em frente à 
ABCR) 
 
Obs.: Tênis preto e meias brancas. 
 

 
 

DOCUMENTAÇÃO PARA MATRÍCULA 

 
Sigla  (N) = Novato (V) = Veterano 

 
 

(N) foto 3x4 - do 1º ao 9º ano (02 fotos)  / 

Infantil (04 fotos) 

(N) Xerox Certidão de Nascimento 

(N e V) A 1ª prestação/2019 paga no Colégio e 

as demais através de boleto bancário 

(N) Cópia do Comprovante de endereço 

(N) Cópia do CPF do responsável financeiro e 

dos pais 

(N) Cópia do RG do responsável financeiro e 

dos pais 

(N e V) Envelope adquirido na Escola com: 

Requerimento de Matrícula/Contrato 

Financeiro/Cadastro do(a) aluno(a)/ 

Autorização para retirada do(a) aluno(a). 

(N) Declaração que cursou ano anterior válida 

por 30 dias, com nº da situação do Colégio 

junto ao C.E.C. ou Histórico Escolar original. 

(N) Pasta escolar azul  

 

Obs.: Para os alunos veteranos, no caso de 
mudança de endereço, trazer comprovante 
atual. 

 
 
 
 
 

ARTE, ESPORTE E CULTURA 

(2 vezes por semana. Os horários serão dados 
posteriormente) 
 
Em 2019 o Instituto oferecerá: 

 Futsal – Do infantil ao 5º ano  

 Vôlei - A partir do 2º ano (tarde) 

 Basquete - A partir do 3º ano (tarde) 

 Handebol - A partir do 3º ano (tarde) 

 Ballet - Do infantil ao 6º ano  

 Teatro – A partir do 3º ano (tarde) 

 Violão - A partir do 3º ano (tarde) 

 Jazz - A partir do 3º ano (tarde) 

 Capoeira - A partir do Infantil IV (manhã e 
tarde) 

 
 Cada modalidade esportiva deverá ser 
paga por semestre:  

 1º Semestre (fevereiro a junho) – R$ 350,00 
(trezentos e cinquenta reais) 

 2º Semestre (agosto a novembro) – R$ 
280,00 (duzentos e oitenta reais) 
 O aluno só participará da referida 
modalidade após o pagamento do valor 
acima. No caso de desistência de qualquer 
uma das modalidades o valor pago não será 
ressarcido. 
 Não serão oferecidos os serviços 
descritos, caso não se forme turma com o 
número mínimo de 15 alunos. Se assim 
ocorrer, haverá devolução do valor pago. 
 
Observação: Poderá ser pago o valor total dos 
dois semestres, a critério do responsável – R$ 
630,00 (seiscentos e trinta) anual. 


