
Calendário Informativo 2022 – 1ºANO Fund 1 
 

Dezembro 2021 
Dia 15/12 - Início das vendas do material da Editora FTD pelo site com desconto (até dia 01/02/22). 
Dia 20/12 - Início das vendas do material da Editora Moderna pelo site com desconto (até dia 10/02/22). 
 

Janeiro 2022 
Dia 15/01 – A compra dos livros da FTD pelo site, até esta data serão entregues pela equipe da editora, na escola, dias 26 e 27/01/22. 
Dias 25, 26 e 27/01 – Entrega dos livros da Moderna para os pais, na escola, pela equipe da editora, das 8h às 18h.  
Dias 26 e 27/01 - Entrega dos livros da FTD para os pais, na escola, pela equipe da editora, das 8h às 18h, para as compras realizadas até 
15/01/22. 
 

Fevereiro 2022 
Dia 01/02 – Último dia de vendas pelo site da Editora FTD com desconto.  
Dias 03 e 04/02 – Entrega pela família, de TODOS os materiais no colégio, das 8h às 12h ou das 14h às 18h, para a professora da turma. 
Dia 10/02 – Último dia de vendas pelo site da Editora Moderna com desconto. 
Dia 11/02 – A Editora FTD trará para a escola, os livros comprados pelo site, após dia 15/01/22. 
Dia 14/02 – Primeiro dia de aula. 

 

 Dezembro 2021     

Dom 2ª Feira 3ª Feira 4ª Feira 5ª Feira 6ª Feira Sábado 

   01 02 03 04 

05 06 07 08 09 10  11 

12 13 14 15 Início das 

vendas do material 
da Editora FTD pelo 
site com desconto. 

16 17 18 

19 20 Início das 

vendas do material da 
Editora Moderna pelo 
site com desconto. 

21 22 23 24 25 

26 27  28 29 30 31  
 

 Janeiro 2022     
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Senhores pais, 
 

Este ano as famílias poderão novamente optar pela compra dos livros didáticos (sinalizados com 
uma estrela e coração) através de papelarias como todos os anos, ou pelo site das editoras 
(Moderna e FTD), de forma fácil e prática, conforme instruções em anexo. Escolha a forma que achar 
melhor. Mas atenção para não perder os prazos com descontos! Confira o Calendário em anexo. 

 

Compra através de papelaria:  

Sua compra pode ser feita por qualquer papelaria de nossa região. O Colégio Dom Jaime oferece a 
indicação da “Papelaria Turma do Papel” que há anos presta um serviço de qualidade e está localizada 
bem pertinho, na Rua Koesa 430 – Kobrasol – São José – Fone: 3259-5111 
 

Compra através do site das editoras:  

Sua compra dos livros didáticos poderá ser feita diretamente no site das duas editoras, que constam na 

lista de materiais: Editora Moderna e Editora FTD, seguindo as orientações abaixo. 

 

 
EDITORA MODERNA 

 

Site: www.modernacompartilha.com.br 
 

Dúvidas durante a compra entre em contato com a nossa 
Central de Atendimento 0800 770 3004  
atendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br 
 

Como Comprar? 
 

1) Acesse o site www.modernacompartilha.com.br e 
clique na seção COMPRE AQUI. 
 

2) Cadastre-se ou faça o login. Caso você já tenha 
comprado com a editora anteriormente, basta iniciar a 
sessão inserindo seus dados de login e senha. Se não 
tiver cadastro, insira todos os dados solicitados do 
responsável pelo aluno (CPF cadastrado na matrícula do 
aluno na escola e seu e-mail pessoal válido).  
 

3) Confirme os dados do aluno na tela seguinte, 
confirmando todas as informações cadastradas. Os alunos 
vinculados ao perfil do responsável são puxados 
automaticamente pela plataforma. Basta confirmá-los para 
seguir com a compra. 
 

4) Os livros serão retirados na escola, conforme calendário 
em anexo. 
* Imprima o voucher da compra, clicando no seu nome 
no lado esquerdo da tela e indo em MEUS 
PAGAMENTOS. A entrega dos livros acontecerá 
somente com a apresentação desse documento. 
5) Finalize seu pedido. Complete o cadastro e seguindo os 
passos, finalize a sua compra. 

 

 

 

EDITORA FTD 
 
www.ftdcomvoce.com.br 
 
CENTRAL DE RELACIONAMENTO FTD 
Entre em contato via chat ou whatsapp, ligue no fone: 
3003-4494. 
 
Como Comprar? 
 

1) Acesse o site www.ftdcomvoce.com.br, cadastre-se 
ou faça o login, caso já tenha comprado pelo site 
anteriormente. 
 
2) Crie o perfil do aluno 2022, mesmo que já tenha o perfil 
criado para 2021. 
 
3) Insira o código da escola, exclusivo para as famílias 
Dom Jaime Jr 2022, selecione o ano – 1º ou 2º, e proceda 
com a compra. 
 

 

Código Dom Jaime Jr 2022 
 

FTD22SCDJJ 
 

 

 
 



LISTA DE MATERIAIS - 2022 
 

1º ANO – Ensino Fundamental 1 
 

 

 DISCIPLINA LIVROS / MATERIAIS 2022 

 

Português 

 

Porta Aberta para o mundo – Língua Portuguesa 1 - 1º Ano 
Autora: Isabella Carpaneda 
Editora: FTD – 2019 (BNCC) 
 
 

 

Matemática  

 

Matemática 1 - (5ª Edição) 
Autores:  Ênio Silveira e Claudio Marques 
Editora: Moderna – 2019 (Nova Edição BNCC) 
 
 

 
Ciências, História 

e Geografia  

 

Buriti Plus Interdisciplinar – Ciências, História e Geografia - 1 
Obra coletiva desenvolvida pela Editora Moderna – 1ª Edição 2018 
De acordo com a BNCC 
 
 

 

Inglês 

 

Orbit 1 – São Paulo, 2017 
Autora: Izaura Valverde 
Editora: Richmond – Moderna ISBN – 9788516107758 
 
 

 

Literatura 

 

02 livros de apoio didático (literatura infantil de acordo com a idade), 
Favor não nomear, uso coletivo. 
Sugestão de autores: Regina Rennó, Ruth Rocha, Ana Maria Machado, 
Tatiana Belinky, Marcelo Xavier, Bia Villela, David Mckee, Guto Lins, Pedro 
Bandeira, José Paulo Paes, Ziraldo. 
 

 

 
Artes 

 

01 caderno Sketchbook Espiral Capa Plástica A4 Académie 50 Folhas, Tilibra; 
01 estojo de cola colorida com 6 cores Acrilex. 
 
 

 
 LISTA DE MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 1º ANO - 2022 

a) 02 cadernos pequenos de deveres (Matemática e Português), capa dura de 48 folhas no máximo,  

não pode ser espiral; 

b) 01 caixa de lápis de cor (de 12 ou 24) de boa qualidade;  

c) 01 caixa de canetinhas hidrocor (de 12 ou 24); 

d) 03 lápis pretos de lição de boa qualidade; 

e) 01 tubo de cola bastão, 3M; 

f) 01 tubo de cola tenaz; 

g) 01 apontador de caixinha; 

h) 02 borrachas; 

i) 01 caixa de giz de cera bastão (pequeno e grosso); 

j) 01 tesourinha sem pontas; 

k) 01 estojo para guardar lápis (penal); 

l) 01 pasta de elástico fina e transparente cor cristal. 
 

Informações Importantes: 
 

 
 

✓ Horário das aulas: Matutino das 7:35h às 11:50h – Vespertino das 13:30h às 17:45h; 
✓ Favor observar as edições dos livros. 
✓ Ressaltamos que nesta idade o livro didático precisa ser novo, pois o mesmo é consumível. 
✓ Nomeie TODOS os materiais (podem ser usadas etiquetas ou caneta permanente) os livros duram bem mais QUANDO 

encapados com papel contact transparente e os lápis e canetas etiquetados um a um evitando trocas e extravios; 
✓ No primeiro dia de aula, como em todos os outros dias, o uniforme e o material escolar são obrigatórios e muito importantes. 

Nomeie sempre todos os uniformes. 


