
Livro Didático – Escola Luterana Emanuel/2020. 

Compartilhamos as novidades para aquisição de materiais didáticos para o ano de 2020. 

Nosso objetivo é apoiar os pais nesta importante etapa de preparação para o novo ano 

letivo, através de melhores condições para a aquisição e logística de disponibilização dos 

materiais didáticos, com os quais trabalharemos em 2020. 

Os pais e responsáveis poderão adquirir os livros das Editoras: Ática, Atual, Saraiva e 

Scipione diretamente com a Distribuidora de Livros Dom Quixote por meio das opções de 

compra on-line ou presencial, com desconto diferenciado em relação ao preço das livrarias. 

Compra on-line (via site): 
A partir do dia 01 de Dezembro de 2019 

Acesso: www.domquixote-cleweb.com.br 

➔  Login:  

➔  Senha:  

 Formas de pagamento (via site): Boleto 

bancário (valor total à vista), Cartão de crédito 

parcelado em até 6 vezes sem juros.  

Venda dos Livros na Escola: 

➔  17 e 18 de Fevereiro de 2020. 

➔  09 de Março de 2020. 

 Formas de pagamento dinheiro, cartão de débito 

ou crédito, parcelamentos em até 5 vezes sem juros, com 

parcela mínima de compra de R$ 100,00 

✓  Entrega do material: Os livros adquiridos no site terão duas modalidades de entrega: 

✓  Via Correios (Sedex), o custo do frete será por conta dos pais. 

✓  Ou na Escola aos responsáveis, mediante apresentação de documento de identificação e 

comprovante de pagamento. 

Ed. Infantil – V. Ensino Fundamental de 9 Anos. Ano letivo de 2020 

Livros Didáticos Edição Disciplina Editora 

Prosinha - 2 2°Edição - 2019 Integrado Saraiva 

❖ Projeto Adotado – OLEM.  

HABITO – 1. SEJA PROATIVO. É o hábito da escolha: “você está no comando, seja pontual”; 

HABITO – 2. COMECE COM O OBJETIVO EM MENTE. É o hábito da visão: “tenha um plano”; 

HABITO – 3. FAÇA PRIMEIRO O MAIS IMPORTANTE. É o hábito da integridade e execução: 

“primeiro o trabalho, depois o lazer”; 

HABITO – 4. PENSE GANHA-GANHA. É o hábito do benefício mútuo: “todos podem vencer”; 

HABITO – 5. PROCURE PRIMEIRO COMPREENDER, DEPOIS SER COMPREENDIDO. É o 

hábito da compreensão mútua: “ouça antes de falar”; 

HABITO – 6. CRIE SINERGIA. É o hábito da cooperação criativa: “junto é melhor”; 

HABITO – 7. AFINE O INSTRUMENTO. É o hábito da renovação: “o equilíbrio é melhor”. 

 

 

Escola de Ensino Fundamental Luterana Emanuel 

http://www.domquixote-cleweb.com.br/


 

31 Anos. 
Mantenedora Comunidade Evangélica Luterana Emanuel 
Endereço: Av. Pinheiro Machado, Nº. 451. – Cep. 96040-500 - Pelotas – RS  
E-mail: eemanuel@terra.com.br – Sistema: https://app.sistemaquality.com.br  

Fone: (53) 3221-0683 – (53) 3221-0068 – CNPJ: 87.692.067/0002-01 
 

 

Relação de Material Escolar: Ed. Infantil – V. Ensino Fundamental de 9 Anos. Ano letivo de 2020. 

Material de Uso Coletivo. (Sem identificação) Material de Uso Individual. (Identificar com o Nome) 

• 1pacote de folhas – A4 – Creative Paper 

• 1 pacote de folhas 120g/m2  

• 2 colas bastão grandes; 

• 4 potes de massa de modelar (cores variadas); 

• 1 cx de cola colorida (cx c/ 6 tubos). 

• 2 potes de tinta guache (cores variadas); 

• 2 folhas de EVA com textura; 

• 1 folha de EVA com gliter; 

• 2 revistas para recorte; 

• 1 jogo pedagógico em material resistente;  

• 1 copo plástico sem canudo (p/ uso diário na mochila); 

• 1 escova de dente por trimestre (p/ uso diário); 

• 1 tesoura pequena sem ponta;  

• 1 toalha pequena para mãos; 

• 1 guardanapo para o lanche; 

• 1 pasta fina com elástico para guardar os trabalhos; 

• 1 pincel nº 6 e 1 pincel nº 12; 

• 1 caderno espiral 80 folhas – tamanho 177mmx240mm; 

• 1 cx de lápis de cor;  1 cx de giz de cera (grosso e curto); 

• 3 lápis preto; 1 borrachas branca;  

• 1 apontador de metal simples;  

• 2 tubos de cola colorida com glitter; 

➢ Conforme projetos e atividades pedagógicas no decorrer do ano letivo, poderão ser solicitados materiais 

complementares.  

Documentos para Matricula e/ou 

Rematrícula: 
→ Aluno: Certidão de nascimento; RG; CPF; 1 

foto 2x2; carteira de vacinação. Histórico Escolar 

e atestado de transferências para alunos novos. 

→ Aluno de Escola particular trazer junto 

comprovante de quitação das mensalidades. 

→ Pai: RG; CPF e comprovante de renda e 

residência. 

→ Mãe: RG; CPF e comprovante de renda e 

residência. 

→ Responsável Financeiro: RG; CPF e 

comprovante de renda e residência 

Uniformes (USO OBRIGATÓRIO: 

Leila Confecções 

Endereço: Rua Frontino Vieira n°.1197 

Fone: (53) 3221-1501 ou (53) 98464-6399 

Lena Confecção, Bordado E Serigrafia. 

Endereço: Machado de Assis n°. 275 

Fone: (53) 3271-9095 ou (53) 98479-9095 

   (53) 99983-9684 

Jucisport Uniformes Escolares 

Endereço: Frei Caneca n°. 122 

Fone: (53) 3221-2158 

Site: www.jucisport.com.br 

E-mail: atendimento@jucisport.com.br  

Portal do OLEM 

http://www.olideremmim.com.br/  

Período de Adaptação: 

➢ Horário de Entrada: 13:30; 

 

→11, 12, 13, 14/02/2020 – saída às 16h; 

→ a partir de 17/02/2020 – saída às 17:30 

Sistema Escolar: 

https://app.sistemaquality.com.br/portal/ 

Login: E-mail do responsável financeiro do aluno. 

Senha: Primeiro nome do aluno. 

 

 

 

Ensina a criança no caminho em que deve andar e ainda, quando for velho não se desviará dele. Pv. 22.6 
Endereço: Av. Pinheiro Machado, Nº. 451. – Cep. 96040-500 - Pelotas – RS  

E-mail: eemanuel@terra.com.br – Sistema: https://app.sistemaquality.com.br  

Fone: (53) 3221-0683 – (53) 3221-0068  
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