Muito mais que ensinar...
Cuidar da vida em toda a sua
diversidade em prol dos sentimentos humanos.

COLÉGIO

DIN

MICO
29 Anos de História

MENSAGEM
DA DIREÇÃO
O Colégio Dinâmico / Monteiro Lobato aprendeu muito em 2020.
Para o ano que se inicia, novos projetos farão com que toda a
comunidade educativa siga crescendo. Trabalhamos por um
ambiente em que os alunos se sintam bem e felizes, em que os pais
tenham certeza de que seus ﬁlhos irão crescer humana, intelectual
e moralmente, um local em que proﬁssionais dedicados e
empenhados tenham excelência e amor ao ensinar.
Um ambiente baseado em valores, acolhida, diálogo, respeito,
responsabilidade, dedicação, tolerância, empatia, incentivo ao
estudo sério e a convivência humana saudável.
Desejamos a todos um excelente ano letivo.
Direção
Edi Maria dos Santos
Tânia Piazza Corti

UM
POUCO
DE NÓS...
Com o objetivo de desenvolver com nossos alunos atividades
desaﬁadoras que os tornem capazes de aprender, intervindo na
formação do próprio conhecimento, oferecemos estrutura para o
crescimento pessoal e social de cada um deles.
Biblioteca
A biblioteca escolar é um dos principais ambientes na estrutura
pedagógica. Para tanto oferecemos livros, recursos e serviços
como apoio à aprendizagem e o crescimento de nossos alunos.
Brinquedoteca
Um espaço mágico, lúdico, encantador, preparado para o brincar,
para a contação de histórias, para leitura e para a arte de
representar. Na brinquedoteca, os alunos podem se desenvolver e
aprender enquanto brincam.
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Desenvolver competências socioemocionais é uma das
chaves da educação integral.
Conhecer as próprias emoções, saber moldá-las, manter a
curiosidade e o entusiasmo, interagir com respeito e
empatia, tomar decisões responsáveis são habilidades
que podem e devem ser desenvolvidas no ambiente
escolar.
Esta nova disciplina – Educação Emocional, será parte de
nosso currículo escolar.

EDUCAÇÃO
EMOCIONAL

PROPOSTA
PEDAGÓGICA

Um novo mundo exige emoções inteligentes.

Vamos começar?

Educação emocional é quando
cérebro e o coração são amigos.

A proposta pedagógica e ﬁlosóﬁca do Colégio é
alicerçada
nos
valores
como
solidariedade,
fraternidade, respeito, integração, valorização da
pessoa, ética nas relações e na convivência, valorização
do estudo, consciência ecológica e exercício da
cidadania, formando assim, cidadãos agentes de sua
própria formação capazes de contribuir para o
progresso da sociedade e para a aquisição do
conhecimento técnico.

NORMAS
DISCIPLINARES

As normas para convivência escolar buscam dar
sentido e signiﬁcado à educação, tendo como
referência os princípios e os valores da escola.
Devem apontar para uma autêntica estima e
espírito de respeito e cooperação, estabelecidos
e praticados como regra por todos.

NORMAS
DISCIPLINARES
Pontualidade/Assiduidade
Os horários de entrada e saída devem ser rigorosamente observados a ﬁm de que
o aluno não seja prejudicado no estudo e nem na disciplina.
Saídas Antecipadas
Para garantir a segurança dos alunos, a saída antecipada dos alunos é liberada
somente com a autorização escrita ou presença do responsável. O colégio
poderá entrar em contato com o responsável para conﬁrmar a solicitação antes
de liberar o aluno, no caso do envio de autorização.
Uniforme Escolar
É obrigatório em todas as atividades escolares e em todos os dias da semana,
proporcionando senso organizacional, além de expressar intrinsecamente os
princípios e valores de nossa instituição.
Deveres de casa
As tarefas de casa signiﬁcam uma oportunidade de reforço, de complementação,
de revisão e de enriquecimento. O aluno deverá apresentar os deveres de casa
sempre no dia solicitado.
Aparelhos eletrônicos e pertences pessoais
Não é permitido o uso de aparelhos eletrônicos (celular e similares) sem
autorização, nas atividades escolares. Além disso, recomenda-se que os alunos
venham à escola somente com os materiais necessários às aulas. O Colégio não
se responsabiliza pelo cuidado de tais aparelhos e materiais.

MATERIAL
DIDÁTICO
A metodologia contempla o saber do aluno, fundamentado no
amor, na unidade, na interação professor-aluno, na autonomia,
na segurança, na autoconﬁança e na vontade de aprender.
Para tanto, da Educação Infantil ao 1° ano adotamos livros
didáticos anuais que envolvem aspectos cognitivos, emocionais
e corporais.
De 2° ao 9° ano, o material é fornecido pela Editora FTD e no
Ensino Médio pelo Sistema Positivo de Ensino, em ambos os
casos, são quatro volumes multidisciplinares distribuídos ao
longo do ano letivo.

PRÁTICA
AVALIATIVA

A prática avaliativa é parte integrante do processo de
ensino e aprendizagem, é contínua e considerará, no
desempenho do aluno, prevalência dos aspectos
qualitativos, sobre os quantitativos, amparados nos
objetivos da Proposta Pedagógica do Colégio.

Educação Infantil – Ao ﬁnal de cada bimestre são realizadas
reuniões individuais com os pais e professores para efetivar
o feedback do desempenho escolar do aluno.
Para o 1º ao 5° ano a avaliação é bimestral e de 6º ano ao
Ensino Médio trimestral. As notas são obtidas por meio de
provas escritas, trabalhos, tarefas e outras atividades
escolares. Será promovido para o ano seguinte o estudante
que atenda as exigências de frequência (75% de frequência
total de horas letivas em todas as disciplinas) e de
notas(obtiver média ﬁnal igual ou superior a 7,0(sete) em
todas as disciplinas).

ATIVIDADES

ACESSIBILIDADE

EXTRACURRICULARES

Oferecemos para todos os alunos, a opção de
realizar atividades extracurriculares de acordo
com cada nível de ensino, os alunos desenvolvem
diversas habilidades nas mais diversas áreas
culturais e esportivas.

Ballet

Escolinha de Futebol

Natação

Basquete

Taekwondo

Toda pessoa com deﬁciência (física, intelectual,
visual, auditiva) deve ter direito à igualdade de
oportunidades assegurada. De acordo com a Lei de
Diretrizes Básicas da Educação (LDB), isso deve
começar ainda na fase escolar, a partir do contato
com práticas e metodologias que garantam a
acessibilidade na escola.
Com o sentimento de igualdade intrínseco na
essência do Colégio Dinâmico, oferecemos toda
estrutura adequada para acessibilidade, garantindo
assim que todos possam ter acesso à educação de
qualidade.

BERÇÁRIO

PARA CADA FASE DA VIDA, UM MUNDO DE
POSSIBILIDADES
Oferecemos aos pequenos toda estrutura adequada
para os cuidados assistenciais dos bebês a partir
dos três meses, assim como, músicas, histórias,
jogos e dramatizações também fazem parte da
rotina do berçário.
A curiosidade dos bebês é estimulada através de
atividades com diferentes recursos, o que favorece
ainda mais o desenvolvimento do corpo, do
raciocínio e da linguagem.

Lista de
Materiais
Maternal
1 brinquedo (ursinho, carrinho,
boneca, etc)
1 brinquedo de areia
1 jogo pedagógico de acordo com
a faixa etária da criança
1 caixa de massa de modelar 12
cores
1 tubo de cola 90g
1 pincel nº 12
1 caixa de giz de cera grosso e
curto
1 rolo de ﬁta adesiva
1 bastão de cola quente
1 tubo de cola glitter
1pote de pintura facial
1 pacote de olhinhos

1 pacote de folhas 60 kg
1 pacote de palito de picolé
2 folhas de E.V.A (1
estampado, 1 com glitter e 1
liso)
2 folhas de papel de presente
com ﬁgurinhas
10 envelopes tamanho ofício
1 caixa de camisa forrada
com papel de sua preferência
e identiﬁcada
1 agenda
1 pacote de balões coloridos
500 folhas de ofício
1 caixa de algodão
1 rolo pequeno de barbante
1 recipiente individual de
álcool gel para deixar na
mochila

EDUCAÇÃO
INFANTIL

LISTA DE
MATERIAIS
Pré I
1
brinquedo
(boneca,
carrinho, ursinhos, animais de
plástico)
1 brinquedo de areia
1 livro de história relacionado
à faixa etária da criança
1 jogo pedagógico de acordo
com a faixa etária da criança
1 caderno de desenho grande
capa dura
2 lápis preto
1 borracha
1 apontador
1 pasta de elástico para os
temas
1 cola colorida
1 tubo de cola 90g
1 pincel nº 12
1 caixa de giz de cera grosso e
curto
1 tesoura
1 caixa de lápis de cor
1 rolo de ﬁta adesiva crepe
2 caixas de massa de modelar
com 12 cores

1 pacote de folhas 60kg
1 folha de papel de presente
com ﬁgurinhas
1 folha de E.V.A (1 estampado, 1
com glitter e 1 liso)
10 envelopes tamanho ofício
1 caixa de camisa forrada com
papel de sua preferência e
identiﬁcada
1 toalha higiênica (para o
lanche)
1pacote de olhinhos
1 bastão de cola quente
500 folhas de ofício

Fundamentamos nossas ações pedagógicas na
ludicidade e nas interações, estimulando diversas
linguagens, a imaginação e a curiosidade.

LISTA DE
MATERIAIS
Pré II

1 Brinquedo ( boneca, carrinho, ursinhos, animais
de plástico)
1 brinquedo de areia
2 livros de história relacionado à faixa etária da
criança
1 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária da
criança
1 caderno de desenho grande capa dura
Tesoura, tubo de cola 90g, 2 borrachas, 4 lápis
preto, apontador com
lixeira (o material ﬁcará na escola)
1 pasta de elástico para os temas
1 tubo de tinta guache grande
1 pincel nº 12
1 caixa de giz de cera
1 caixa de lápis de cor
1 jogo de canetinhas (12 cores)
2 caixas de massa de modelar com 12 cores
1 pacote de balões coloridos
1 agenda
10 envelopes tamanho ofício
1 caixa de camisa forrada com papel de sua
preferência e identiﬁcada
500 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para deixar na
mochila
2 folhas de E.V.A (1 estampado, 1 com glitter e 1
liso)
1 caderno grande 96 folhas capa dura
1 estojo
1 rolo de ﬁta adesiva crepe
2 folhas de papel de presente com ﬁgurinhas
1 rolo pequeno de barbante
1 pacote de folhas 60kg

ENSINO
FUNDAMENTAL
Pré III

1 brinquedo (boneca, carrinho, ursinhos,
animais de plástico)
1 brinquedo de areia
2 livros de história relacionado à faixa
etária da criança
1 jogo pedagógico de acordo com a faixa
etária da criança
1 caderno de desenho grande capa dura
1 caderno de 96 folhas capa dura grande
1 estojo contendo: tesoura, 2 tubos de cola
90g, borracha, 2 lápis
preto, apontador com lixeira
(todo o material deve estar identiﬁcado e
dentro do estojo)
1 caixa de lápis de cor 12 cores
2 rolos de papel crepom
2 folhas de papel de presente com
ﬁgurinhas
2 caixas de massa de modelar com 12
cores
1 pacote de balões coloridos
2 folhas de E.V.A ( 1 estampado, 1 com
glitter e 1 liso)
1 pacote de folhas A4 coloridas
10 envelopes tamanho ofício - branco
1 agenda
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para
deixar na mochila
1 jogo de canetinhas 6 cores
1 rolo de ﬁta adesiva crepe
1 livro de colorir
1 pote de pintura facial

Um mundo a ser descoberto, aprofundamento de
conceitos, identiﬁcando cada área do conhecimento,
pensamento crítico, autonomia, habilidades para
aprender e aprender.

LISTA DE
MATERIAIS

LISTA DE
MATERIAIS
1° ano

2° Ano

1 jogo pedagógico de acordo com a faixa
etária da criança
1 caderno de desenho grande capa dura
1 caderno de 96 folhas capa dura grande
1 estojo contendo: tesoura, tubo de cola 90g,
borracha, lápis preto
apontador com lixeira (todo o material deve
estar identiﬁcado e dentro do estojo)
1 caixa de lápis de cor 12 cores
50 folhas de papel 60Kg (branco)
2 caixas de massa de modelar com 12 cores
2 cartolinas brancas
2 folhas de E.V.A ( cores variadas)
1 pacote de folhas A4 coloridas
20 envelopes tamanho ofício
2 cartelas de adesivos infantis
1 agenda
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para
deixar na mochila
1 livro de literatura relacionado à idade
1 toalha higiênica para o lanche
1 rolo de ﬁta crepe
2 rolos de papel crepom

7 cadernos de 96 folhas, capa dura grande:
Matemática, Português, Ciências, História/Geograﬁa,
Religião/Filosoﬁa, Inglês e Espanhol.

1 caderno de desenho grande capa dura
1 caderno de caligraﬁa
1 estojo contendo: tesoura, 1 tubo de cola, 2
borrachas, 3 lápis preto
1 apontador com lixeira, 1 caixa de lápis de
cor de 24 cores (todo o material deve estar
identiﬁcado e dentro do estojo), + 1 tubo de
cola que ﬁcará na escola (uso coletivo)
1 régua de 30 cm
2 cartolinas brancas
50 folhas de papel 60Kg (colorido)
2 folhas de E.V.A (cores variadas)
2 rolos de papel crepom
2 folhas de papel dupla face
10 envelopes tamanho ofício
1 agenda (Não precisa comprar – brinde)
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para
deixar na mochila
4 livros de literatura (Não precisa comprar
– brinde)
1 rolo de ﬁta crepe
2 folhas de papel de presente com
ﬁgurinhas

3° Ano
7 cadernos de 96 folhas, capa dura grande: Matemática,
Português, Ciências, História/Geograﬁa, Religião/Filosoﬁa,
Inglês e Espanhol.
1 caderno de desenho grande capa dura
1 caderno de caligraﬁa,
1 estojo contendo: tesoura, 2 tubos de cola, 2 borrachas, 3 lápis
preto
1 apontador com lixeira, 1 caixa de lápis de cor de 24 cores
(todo o
material deve estar identiﬁcado e dentro do estojo)
1 régua de 30 cm
50 folhas de papel 60Kg (branco)
3 folhas de E.V.A (cores variadas) 1 pacote de folhas A4
coloridas
1 agenda (Não precisa comprar – brinde)
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para deixar na mochila
4 livros de literatura (Não precisa comprar – brinde)
1 cola de E.V.A
1 rolo de ﬁta adesiva transparente
3 folhas de papel de presente com ﬁgurinhas
1 caixa de clips nº 3

LISTA DE
MATERIAIS
4°Ano
7 cadernos de 96 folhas, capa dura grande: Matemática,
Português, Ciências, História/Geograﬁa, Religião/Filosoﬁa,
Inglês e Espanhol.
1 caderno de desenho grande capa dura
1 caderno de caligraﬁa
1 estojo contendo: tesoura, 2 tubos de cola, 2 borrachas, 3
lápis preto
1 apontador com lixeira, 1 caixa de lápis de cor de 24 cores
(todo o
material deve estar identiﬁcado e dentro do estojo)
1 régua de 30 cm
50 folhas de papel 60Kg (branco)
1 cola glitter
1 metro de papel pardo
2 folhas de papel dupla face
10 envelopes tamanho ofício
1 agenda (Não precisa comprar – brinde)
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para deixar na mochila
4 livros de literatura (Não precisa comprar – brinde)
1 rolo de ﬁta adesiva crepe
1 caixa de clips nº 3
2 folhas de E.V.A (cores variadas)

LISTA DE
MATERIAIS
5° Ano

6° e 7° Ano

8 Cadernos de 96 folhas, Capa dura grande:
Matemática, Português, Ciências, História,
Geograﬁa, Religião/Filosoﬁa, Inglês e
Espanhol.
1 caderno de desenho grande capa dura
1 caderno de caligraﬁa
1 transferidor
1 estojo contendo: tesoura, 2 tubos de cola,
2 borrachas, 3 lápis preto
1 apontador com lixeira, 1 caixa de lápis de
cor de 24 cores
(todo o material deve estar identiﬁcado e
dentro do estojo)
1 régua de 30 cm
1 pacote de folhas A4 coloridas
2 cartolinas brancas
2 folhas de E.V.A (cores variadas)
1 metro de papel pardo
2 folhas de papel seda ou de papel vegetal
(sem cor)
10 envelopes tamanho ofício
1 agenda (Não precisa comprar – brinde)
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para
deixar na mochila
4 livros de literatura (Não precisa comprar –
brinde)
1 Dicionário de Língua Portuguesa
1 caixa de clips nº 4

Cadernos (Pode ser um único
caderno ou cadernos de 1 matéria –
Total de 12 matérias)
1 estojo contendo: tesoura, tubo de
cola 90g, borrachas, lápis preto
apontador com lixeira, caixa de lápis
de cor, canetas (todo o material deve
estar identiﬁcado e dentro do estojo)
1 régua de 30 cm
1 pincel nº 8
1 tubo de tinta guache grande
1 metro de papel pardo
10 envelopes tamanho ofício
20 folhas de papel almaço
4 cartolinas brancas
1 rolo de ﬁta adesiva
1 dicionário de Espanhol – Editora
FTD
1 dicionário de Português –
Sugestão: “Silveira Bueno”, da
Editora FTD
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel
para deixar na mochila
1 canetão permanente para cartazes
1 dicionário de Inglês – Sugestão:
“Standfor Dictionary”, da Editora FTD
Livros de literatura e agenda
(Não precisa comprar – brinde)

LISTA DE
MATERIAIS
8° ano
Cadernos (Pode ser um único caderno ou cadernos de 1 matéria –
Total de 12 matérias)
1 estojo contendo: tesoura, tubo de cola 90g, borrachas, lápis preto
apontador com lixeira, caixa de lápis de cor, canetas
1 régua de 30 cm
2 folhas de E.V.A
1 pincel nº 8
1 caixa de clips nº 3
20 folhas de papel almaço
2 folhas de papel dupla face
3 cartolinas brancas
1 rolo de ﬁta adesiva crepe
1 dicionário de Espanhol – Editora FTD
1 dicionário de Inglês – Sugestão: “Standfor Dictionary”, da Editora
FTD
1 dicionário de Português – Sugestão: “Silveira Bueno”, da Editora
FTD
1000 folhas de ofício
1 canetão permanente para cartazes
1 recipiente individual de álcool gel para deixar na mochila
Livros de literatura e agenda
(Não precisa comprar – brinde)

LISTA DE
MATERIAIS
9°Ano
Cadernos (Pode ser um único caderno ou cadernos de 1
matéria – Total
de 12 matérias)
1 estojo contendo: tesoura, tubo de cola 90g, borrachas,
lápis preto
apontador com lixeira, caixa de lápis de cor, canetas, régua
1 rolo de ﬁta adesiva crepe
1 caixa de clips nº 3
3 cartolinas brancas
1 dicionário de Inglês – Sugestão: “Standfor Dictionary”, da
Editora FTD
1 dicionário de Espanhol – Editora FTD
1 dicionário de Português – Sugestão: “Sílvia Bueno”, da
Editora FTD
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para deixar na mochila
Livros de literatura e agenda
(Não precisa comprar – brinde)

ENSINO
MÉDIO

LISTA DE
MATERIAIS
Ensino Médio

Aprendizado dinâmico, despertando o interesse pelo
conhecimento e estimulando o hábito de estudo
diário, preparação para ENEM e Vestibular e a
preparação proﬁssionalizante.

Cadernos
1 estojo contendo: tesoura, tubo de cola, borrachas,
lápis preto, apontador com lixeira, caixa de lápis de
cor, canetas, régua
1 dicionário de Inglês – Sugestão: “Standfor
Dictionary”, da Editora FTD
1 dicionário de Português – Sugestão: “Silveira
Bueno”, da Editora FTD
1000 folhas de ofício
1 recipiente individual de álcool gel para deixar na
mochila
1 caixa de clips nº 3
20 envelopes tamanho ofício
Os livros de literatura (leitura) serão pedidos nos
primeiros dias de aula

PERÍODO
INTEGRAL

Orientação de estudos, realização de tarefas de casa
na própria escola, reforço de conteúdo, atividades de
recreação próprias para cada idade.

PRÁTICA
AVALIATIVA

A prática avaliativa é parte integrante do processo de
ensino e aprendizagem, é contínua e considerará, no
desempenho do aluno, prevalência dos aspectos
qualitativos, sobre os quantitativos, amparados nos
objetivos da Proposta Pedagógica do Colégio.

Educação Infantil – Ao ﬁnal de cada bimestre são realizadas
reuniões individuais com os pais e professores para efetivar
o feedback do desempenho escolar do aluno.
Para o 1º ao 5° ano a avaliação é bimestral e de 6º ano ao
Ensino Médio trimestral. As notas são obtidas por meio de
provas escritas, trabalhos, tarefas e outras atividades
escolares. Será promovido para o ano seguinte o estudante
que atenda as exigências de frequência (75% de frequência
total de horas letivas em todas as disciplinas) e de
notas(obtiver média ﬁnal igual ou superior a 7,0(sete) em
todas as disciplinas).

ACHADOS E
PERDIDOS
O uniforme, o material escolar e os objetos
pessoais devem estar identiﬁcados.
O aluno é responsável por seus pertences, e o
colégio não se responsabiliza por eles. Em caso
de extravio, os materiais encontrados serão
encaminhados ao setor de achados e perdidos.

ESCOL@
COM VOCÊ
Agenda escolar
De Educação Infantil ao 5° ano, os bilhetes, circulares e informativos
são colados na agenda e os pais devem assiná-los como forma de
ciência dos comunicados enviados.
Comunicado On-line
De 6º ano ao Ensino Médio grande parte da comunicação entre família
e escola acontece exclusivamente com o envio de e-mails. Solicita-se
que o endereço de e-mail do responsável esteja sempre atualizado.

E-mail – dinamicocco@gmail.com
Facebook – chapecodinamico
Site – www.dinamicochapeco.com.br
Telefones para contato –

(49) 3323.5751 / (49) 3025.0231 / (49) 3322.5889 / (49) 99112.9393

Os Dez Mandamentos da Família
1. Tenha fé e viva a Palavra de Deus, amando o próximo como a si.
2. Ame-se, confie em si, em sua família e ajude a criar um ambiente de amor e
paz ao seu redor.
3. Reserve momentos para brincar e se divertir com sua família, pois a criança
aprende brincando e a diversão aproxima as pessoas.

COLÉGIO

DIN

MICO

4. Eduque seu filho através da conversa, do carinho e do apoio e tome cuidado:
quem bate para ensinar está ensinando a bater.
5. Participe com sua família da vida da comunidade, evitando más companhias
e diversões que incentivem à violência.

Muito mais que ensinar...
Cuidar da vida em toda a sua diversidade.

6. Procure resolver os problemas com calma e aprenda com as situações difíceis;
buscando, em tudo, o seu lado positivo.
7. Partilhe seus sentimentos com sinceridade, dizendo o que você pensa e
ouvindo o que os outros têm a dizer.
8. Respeite as pessoas que pensam diferente de você, pois as diferenças são uma
verdadeira riqueza para cada um e para o grupo.
9. Dê bons exemplos, pois a melhor palavra é o nosso jeito de ser.
10. Peça desculpas quando ofender alguém e perdoe de coração quando se sentir
ofendido, pois o perdão é o maior gesto de amor que podemos demonstrar.

Av. Nereu Ramos, 1191 - Palmital, Chapecó - SC
Telefones – (49) 3323.5751 / (49) 3025.0231 / (49) 3322.5889

www.dinamicochapeco.com.br

