
 

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ 

LISTA DE MÓDULOS/LIVROS E MATERIAIS – 2022 
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 7º Ano Fundamental 
Início das Aulas: 01/02/2022 
Horários: Presencial: Matutino: 07:00’ às 12:20’min – Vespertino: 13:10 às 18:30’min 

   
   
SOLUÇÃO INTEGRADA DO SISTEMA SAE DIGITAL – Valor: R$1.456,00 (hum mil e quatrocentos e cinquenta e seis reais). Condição de 

Pagamento: Parcelado em até 10 x nos cartões de crédito ou 5% para pagamento à vista. Contendo: Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros 

Impressos* (1 por bimestre), 4 Livros Digitais + 240 objetos digitais. Recursos Digitais: Realidade Aumentada, livro digital, Plataforma Adaptativa 

de Ensino - Possibilita a organização diária dos conteúdos e a prática de exercícios que se adaptam ao tempo e desenvolvimento do aluno. Sae 

Notifica – Aplicativo que permite aos responsáveis acompanhar em tempo real o desempenho das atividades escolares. QR Code - Recurso que 

possibilita ao aluno visualizar vídeos explicativos com professores especialistas. Projetos: Plataforma Literária – recurso que oferece ao aluno, 

planejamento sistemático das atividades desenvolvidas em literatura. Desafio SAE TEENS – Instrumento de avaliação no formato de simulado 

com base nos objetos de estudos trabalhados durante cada unidade. Projeto # Ler e curtir e # Ler e produzir. 

Obs. A comercialização desse material será no formato on-line, ou seja, para adquirir a Solução Integrada do SAE, os pais/responsáveis deverão 

acessar o site: https://lojasaedigital.com.br , inserir a chave solicitada: sae5027r , em seguida, seguir as orientações constantes no próprio site ou 

no tutorial que segue http://cemj.com.br/documentos/matriculas-2021/tutorial-responsavel.pdf. A retirada dos Módulos será realizada na 

Escola, após a confirmação da compra.  

 

Literatura: Livro: Deslumbres E Assombros 

Autor: Lucas M. Carvalho 

Editora: SM 

Gramática: Texto, Reflexão e Uso. 

Autor: William Cereja e Carolina Dias Viana 

Editora: Atual Editora  

Observação: 

Este volume único reúne todos os conteúdos consagrados da gramática descritiva e adota uma abordagem contextualizada e moderna, com uma 

perspectiva enunciativa da linguagem. A obra apresenta 44 capítulos, distribuídos em 5 unidades e 1 apêndice. As unidades organizam estudos 

específicos de língua e linguagem, fonologia, morfologia, sintaxe, semântica, estilística e o apêndice trata de aspectos notacionais (ortografia, 

emprego de certas palavras e expressões, etc.). Portanto, o aluno utilizará a gramática no fundamental II, 6º ao 9º e Ensino Médio. 

https://lojasaedigital.com.br/
http://cemj.com.br/documentos/matriculas-2021/tutorial-responsavel.pdf


 

Dicionários (uso obrigatório) – Sugestão: 
Dicionário Escolar Língua Portuguesa. Dicionário Escolar Língua Inglesa. 
MATERIAL PEDAGÓGICO A SER FORNECIDO PELO RESPONSÁVEL DO ALUNO:  

Qua
nt. 

MATERIAIS DE USO PESSOAL PLANO DE EXECUÇÃO PERÍODO DE 
UTILIZAÇÃO  

UTILIZADO NO 
FORMATO DE 
ENSINO 

1  Caderno de 12 matérias Atividades diárias em todas as 
disciplinas 

Durante 
todo o ano 

Presencial/Rem
oto 

1 Kit contendo: Lápis/Grafite, Caneta Azul/Preta, borracha e 
corretivo, régua, hidrocor. 

Atividades diárias Durante 
todo o ano 

Presencial/Rem
oto 

1 Pasta Catálogo cor preta com 100 folhas Armazenamento das atividades 
desenvolvidas para o Portfólio 

Durante 
todo o ano 

Presencial/Rem
oto 

IMPORTANTE! 
Todo material deverá vir etiquetado com o nome do aluno (a), grupo, turma e entregue na escola. Ressaltamos que as datas de entrega dos  
materiais de uso individual/coletivo a serem utilizados no Formato Presencial, serão disponibilizadas assim que tivermos a autorização para o 
retorno do Ensino Presencial.   
FARDAMENTO EDUCAÇÃO INFANTIL: 
O uniforme escolar é algo que identifica o aluno como pertencente à instituição de ensino. Por isso, o seu uso é extremamente importante até 
mesmo para que a criança adquira desde cedo o hábito de seguir uma rotina e as normas do estabelecimento ao qual está inserido. 

➢ O fardamento é de uso obrigatório para todos os segmentos da escola, mesmo que a escola esteja com o formato de ensino remoto. 
➢ O fardamento para a Educação Infantil é composto de: 

o Camisa, Camiseta padrão Cemj.  
o Calça/Bermuda jeans clássicas, em tom azul escuro, sem adereços, recortes.  
o É permitido também o uso da calça de tactel padrão da escola para meninos e meninas. 
o Tênis preferencialmente em cores discretas: preto, marrom, branco, cinza, azul. 
o Não é permitido uso de: sapatilhas, botas, sandálias, visando à segurança e padronização da escola. 
o Não é permitido a substituição do uniforme por: minissaias, shorts jeans , calças legue, etc. 
o  Educação Física: Bermuda e camisa modelo padrão para a disciplina à venda na escola. O aluno sem o uniforme não poderá 

participar das atividades práticas da aula, ficando em um local reservado realizando atividade teórica. 
o Obs. O fardamento escolar será comercializado na própria escola.  

Sejam Bem-Vindos! 
Atenciosamente,  
CEMJ. 
 


