
 

 

                           Comunicado nº 01/22 

            05/01/22 

 

Senhores Pais, 

O ano de 2021 ficou marcado como um ano de desafios.  Apesar de tudo, 

seguimos. 

Seguimos trabalhando, estudando, aprendendo, desenvolvendo novas 

habilidades, enfim vivendo.  Esta nova jornada nos encheu de orgulho. 

Por isso, celebramos este ano que se inicia com garra, esperança e coragem. 

Iniciando o ano de 2022, seguem algumas orientações sobre Livros, materiais 

escolares e programação de janeiro. 

LIVROS ESCOLARES 

Os alunos do Minimaternal não usam livros didáticos, o material é 

desenvolvido no colégio através de portfólio. 

As orientações a seguir, são para os alunos do Maternal à 3ª série do Ensino 

Médio.   

O Colégio Madre Paula Montalt tem como parceiro o Compartilha, que pertence 

ao Grupo Santillana de Educação que além do Brasil atua em 16 países 

tornando o caminho ao conhecimento muito mais completo e prazeroso para 

mais de 1 milhão de alunos pelo mundo todo. 

Os livros didáticos escolhidos pela Equipe Pedagógica apresentam pontos 

importantes: 

-Materiais atualizados em conformidade com a BNCC. 

-Sistema de Gestão de Aprendizagem. 

-Plataforma para sala de aula digital com recursos para tornar as aulas mais 

interessantes e atualizadas como: biblioteca, fórum, atividades e troca de 

mensagens. 

-Livros digitais e Livros físicos (de acordo com o segmento escolar). 



-Simulados para preparar o aluno para as avaliações externas tais como: 

ENEM e vestibulares (de acordo com o segmento escolar). 

-Trilhas de aprendizagem. 

-Recursos digitais como Plataforma Exclusiva de streaming com vídeos 

(Compartilha Play), documentários, filmes, selecionados por cada faixa etária. 

-Busca Segura, para maior agilidade e segurança de seu filho. 

Para conhecer um pouco mais do Projeto Compartilha acesse 

www.modernacompartilha.com.br 

Senhores pais, vocês podem adquirir os livros que o colégio adotou para o ano 

de 2022 diretamente no site da Moderna Compartilha com parcelamentos 

dos valores, descontos e os alunos terão direito ao Livro digital (Maternal ao 9º 

ano do Ensino Fundamental Anos Iniciais) além do Livro físico. 

Os alunos da 1ª e 2ª séries do Ensino Médio terão os livros 100% online, ou 

seja, não terão o livro físico.  

Os alunos da 3ª série do Ensino Médio continuarão com os livros já 

adotados. 

Em anexo, passaremos o passo a passo para a compra. 

Os livros paradidáticos não fazem parte deste projeto e deverão ser 

adquiridos em outros pontos de venda. 

Quanto ao Livro Projeto de Vida (a partir do 8º ano) deve ser adquirido no 

site da FTD com cupom de desconto, conforme comunicado encaminhado em 

2021. 

Em anexo, passaremos esta orientação. 

Qualquer dúvida sobre este item entre em contato com a Coordenação 

Pedagógica através do aplicativo Classapp. 

MATERIAIS ESCOLARES 

Os materiais escolares estão nas listas já encaminhadas para todos os alunos 

e os pais devem seguir as orientações recebidas via classapp e no site do 

colégio. 

Qualquer dúvida sobre este item entre em contato com a Coordenação 

Pedagógica através do aplicativo Classapp. 

PROGRAMAÇÃO DE JANEIRO 

24 - Reunião de Pais e Mestres 

http://www.modernacompartilha.com.br/


7h30 - Pais do Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio 

(1ª à 3ª série)  

7h30 - Pais do Período Estendido (Minimaternal ao 5º ano do Ensino 

Fundamental Anos Iniciais) 

13h30 - Pais do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)   

14h30- Pais da Educação Infantil (Mini ao Jardim II)  

OBS: Com a proximidade da data estaremos comunicando se esta 

reunião será online ou presencial. 

25 - Início das aulas para os alunos 

7h - Ensino Fundamental Anos Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio (1ª à 3ª 

série)  

7h30 - Período Estendido- Infantil (Apenas para o Mini e Maternal) e Ensino 

Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano) 

13h - Educação Infantil – Mini e Maternal 

13h - Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)  

OBS: Embora o dia 25/01/2022 seja feriado na cidade de São Paulo por ser a 

Fundação de São Paulo, teremos aulas para compensarmos o dia 31 de março 

de 2021. Neste dia não tivemos aula, conforme orientação da SEDUC, por 

conta da pandemia.  

26 - Início das aulas para os alunos 

13h- Educação Infantil- Jardim I e Jardim II  

 

Com alegria e esperança iniciamos este novo ano. Na mão de Deus o 

colocamos. 

Nosso Colégio abre as portas para cada um de vocês com muito carinho. 

Conte com o Colégio Madre Paula Montalt na expansão dos novos horizontes 

do conhecimento no ano de 2022. 

Sejam bem-vindos! 

 

 

Rosana A. S. Baldarena Morais                  Alice de Moura Malheiros, Sch.P.  

Diretora Pedagógica                                     P/ Madres Escolápias 


