
 
 
 
 
 
 
 
 

O Colégio CIC Damas, em parceria com a Editora Bernoulli, disponibiliza aos nossos alunos material didático 
reconhecido nacionalmente por apresentar os componentes curriculares com excelência. Destaque nos últimos 
Exames Nacionais, o Sistema Bernoulli apresenta seus conteúdos de forma abrangente, aprofundada, criteriosamente 
revisados e acompanhados de minuciosos exercícios que auxiliam o processo de ensino e aprendizagem.  

Os pais / responsáveis dos (as) alunos (as) do 6º ano ao 9º ano do Ensino Fundamental – Anos Finais, deverão 
adquirir os Livros do Sistema de Ensino Bernoulli, Projeto Empreendedorismo e Projeto de vida do Leo Fraimam, e 
Pensamento Computacional, na sala da ACDMAV dentro da escola no ato da matrícula. 

 
PARADIDÁTICOS: 
No ano de 2022 estaremos fazendo uma parceria com a plataforma de leitura digital “Árvore” para potencializarmos a 
formação leitora dos nossos alunos, aliando tecnologia a um acervo com milhares de livros e conteúdos jornalísticos 
para todos os gostos e segmentos escolares. 
Os livros Literários serão indicados pelos docentes no início do ano letivo e estarão disponíveis na plataforma de leitura 
digital “Árvore”.  

 
SUGESTÕES DE DICIONÁRIOS E GRAMÁTICA: 
 

GRAMÁTICA  

Gramática: Teoria e Atividades – Volume único – Edição 2021 – Nova Edição Autoras: Maria Aparecida 

Paschoalin e Neusa Teresinha Spadoto Editora: FTD  

 

Observação: O aluno precisará de um dicionário.  

 

SUGESTÕES:  

1. Dicionário Global Escolar da Língua Portuguesa – Edição 2016 Autora: Silveira Bueno Editora: Global  

2. Saraiva Jovem: Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado – Edição 2010 Editora: Saraiva 

      
SUGESTÃO PARA OS MATERIAIS INDIVIDUAIS:  

 1 caderno de 12 matérias; 

 1 estojo completo (lápis, borracha, lapiseira, canetas (azul, preta e vermelha), corretivo, marcador de 

texto, tesoura e régua 30 cm.); 

 1 caixa de lápis de cor;  

 01 jalecos para Laboratório (identificado). 

 

OBSERVAÇÃO:  

 Todo material de uso individual deve ser marcado com o nome do(a) aluno(a), e, deve estar disponível 

para a utilização, de acordo como horário das aulas.  

 Em virtude da realização de projetos específicos, durante o ano letivo, alguns materiais poderão ser 

solicitados aos alunos, a depender da demanda de cada projeto. 

 

 INÍCIO DO ANO LETIVO: 24.01.2022 (SEGUNDA-FEIRA) 

 
 
 
 
 
 
 
 


