
BEM-VINDO A UMA ESCOLA COM MAIS 

ESPERANÇA E FELICIDADE!
Estamos de braços abertos para 

proporcionar uma aprendizagem 

única, inovadora e humanizada, 

oferecendo o que há de melhor em 

educação!

Abrace as novas oportunidades que 

o futuro reserva. Esperamos vocês 

para explorar uma experiência  de 

muita aprendizagem, colaboração, 

desenvolvimento, estudo sério e 

convivência humana saudável.



VAMOS MOLDAR UM AMANHÃ MAIS 

POSITIVO!

Construção do saber
Consciência ética

Força de trabalho

Entusiasmo ao ensinar

Muito além do ensino

Novas metodologias



SOMOS ASSIM…

Livros, recursos e serviços 
como apoio à aprendizagem 
e o crescimento de nossos 

alunos.

BIBLIOTECA

BRINQUEDOTECA
Um espaço mágico, lúdico, 

encantador, preparado para o 
brincar, para contação de 

histórias, para leitura e para a 
arte de apresentar.

LABORATÓRIO DE 

INFORMATICA

Com incentivo à 
interdisciplinaridade, 

oferecemos aos nossos alunos 
um laboratório para o 

aprendizado de conteúdos 
específicos de várias disciplinas.



LABORATÓRIO DE 

CIÊNCIAS

A prática intensifica o aprendizado. Oferecemos a 
vivência do processo de investigação científica, 

estimulando a compreensão dos conceitos 
básicos, a manipulação de materiais, seres vivos, 

objetos e instrumentos, além de desenvolver a 
capacidade de resolver problemas. 

AUDITÓRIO

Possibilita a realização de eventos culturais e 
palestras educativas para a comunidade escolar. 

Sendo um espaço multimídia, traz dinamismo e 
interação para as aulas e palestras ministradas 

neste local.



Com benefícios que impactam 
diretamente na saúde e na 

qualidade de vida de quem a 
pratica, a natação além de ser 
prazerosa é muito divertida. 

Oferecemos aulas de natação e 
hidroginástica para alunos, pais 

e comunidade em geral.

Muitas crianças fazem a maioria 
das refeições diárias na escola. 

Portanto, o refeitório deixa de ser 
somente um local de alimentação e 
passa a funcionar como um espaço 

de socialização, convívio e 
aprendizagem.

REFEITÓRIO
Amplas, arejadas, 

climatizadas e para 
tornar as aulas mais 

dinâmicas e de melhor 
assimilação, as nossas 

salas de aula são 
multimídia. 

SALAS DE AULA PISCINA TÉRMICA



GINÁSIO DE ESPORTE

PLAYGROUNDS

Ginásio para prática de futsal,
vôlei, basquete, handebol, e
demais brincadeiras e atividades
físicas. Dispõe de banheiros
masculino e feminino e espaço de
arquibancada.

A socialização é estimulada no
parque, levando o significado do
brincar muito além da diversão em
si, ou seja, aprender a resolver
problemas, tomar decisões,
explorar, negociar e interagir com
os colegas.



30 ANOS DE HISTÓRIA…

Durante três décadas, o Colégio Dinâmico 
dedicou-se integralmente à qualidade de 
ensino, à prática de valores humanos e à 

individualidade de cada aluno. Muitas 
histórias aconteceram nas salas de aula e 
corredores, muito conhecimento e sonhos 

que atravessam gerações.

A cada dia temos o compromisso de 
deixar as portas abertas ao novo, 

melhorando nosso espaço escolar e 
nossos recursos pedagógicos, pois nossa 

caminhada continua para o bem-estar, 
garantia de aprendizagem e segurança de 

toda a nossa comunidade escolar.



A prática com os pequenos é 
de respeito à infância e ao 

cuidado físico, emocional e 
cognitivo. Eles são 

incentivados diariamente a 
participar de desafios e 

descobertas e a conhecer a si 
mesmos, o outro e o mundo.

Oferecemos estrutura adequada para os cuidados assistenciais dos bebês, 

músicas, histórias, jogos, dramatização também fazem parte da rotina do 

Berçário. A curiosidade é estimulada através de atividades com os diferentes 

recursos, o que favorece ainda mais o desenvolvimento do corpo, do 

raciocínio e da linguagem.



Aprendizado dinâmico, despertando o interesse pelo conhecimento e estimulando o 
hábito de estudo diário, tendo o aluno como agente de sua própria aprendizagem. Os 

processos trabalham o desenvolvimento de cada estudante como um ser único, tendo 
como foco a formação integral do aluno, ampliando o conhecimento e aprofundando os 

conteúdos já acumulados.

Os alunos contam com o apoio de professores 
especialistas, altamente qualificados, com 

experiências na preparaçao pré-vestibular e para o 
ENEM. Nas diferentes áreas do conhecimento, os 

alunos entram em contato com temas que 
movimentam o mundo, desenvolvendo o senso 

crítico, a concentraçao, o raciocínio, a empatia e 
habilidade para tomada de decisões.



2022

1° ANO

2023

1º e 2° ANO

2024

1º, 2º e 
3° ANO

Educação focada nas habilidades 
e competências gerais da Base 

Comum Curricular – BNCC. O 
Novo Ensino Médio é uma 

proposta que está centrada o 
protagonismo juvenil e no 

desenvolvimento de habilidades 
que  envolvam conhecimentos 

técnicos e socioemocionais.



Próprias para cada 
idade!

Atividades de 
recreação

Realização de tarefas 
de casa na própria 

escola.

Orientação de 
estudos

Aulas de Inglês

Reforço de 
conteúdos



METODOLOGIA
O incentivo ao protagonismo e um olhar individual 

para cada aluno é o caminho mais efetivo para fazer 
educação. 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 1º ano adotamos 

livros didáticos anuais que envolvem aspectos 
cognitivos, emocionais e corporais. De 2 º ao 9 º 
ano, o material é fornecido pela Editora FTD e no 

Ensino Médio pelo Sistema Positivo de Ensino, em 
ambos os casos, são volumes multidisciplinares 

distribuídos ao longo do ano letivo e ancorados nas 
habilidades e competências elencadas na Base 

Nacional Comum Curricular ( BNCC ).



PRÁTICA AVALIATIVA

EDUCAÇÃO INFANTIL

PARA O 1º AO 5º ANO

É parte integrante do processo de
ensino e aprendizagem, é contínua e
considerará, no desempenho do
aluno, prevalência dos aspectos
qualitativos, amparados nos objetivos
da Proposta Pedagógica do Colégio.

Ao final de cada bimestre são realizadas
reuniões individuais com os pais e
professores para efetivar o feedback do
desempenho escolar do aluno.

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 às 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 

EXTRACURRICULARES

BALLET FUTEBOL

NATAÇÃO BASQUETE TAEKWONDO

AULAS DE MONITORIA

( 9º ano e EM )



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.

ACESSIBILIDADE



ROTINA ESCOLAR
Orientações para organização das 

atividades diárias

REGIMENTO ESCOLAR
Deverá ser observado ao decorrer de todo o ano
letivo, inclusive nos passeios pedagógicos. Cada
situação em desacordo com o regimento interno
gera uma ocorrência e, de acordo com a
incidência e gravidade, o aluno poderá ser
advertido e/ ou suspenso.

MONITORAMENTO

Visando ao bem-estar e à segurança da
comunidade escolar, os espaços coletivos e salas
de aula são monitorados por câmeras, cujas
imagens são de uso exclusivo do colégio.



Acontecem ao longo do ano e serão
comunicados com antecedência para o envio
da autorização dos responsáveis e acertos
necessários.

O uniforme, o material escolar e os objetos
pessoais devem ser 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.



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.

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 da autorização. Se realmente necessárias, as saídas deverão acontecer durante
os intervalos das aulas.

É obrigatório em todas as atividades
escolares e em todos os dias da semana,
proporcionado senso organizacional, além
de expressar intrinsecamente os
princípios e valores de nossa instituição.
Identificar o uniforme com nome completo
do aluno.

O colégio não solicita trabalhos em
grupo fora do horário de aula.



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.

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.

LIVROS E APOSTILAS

Os livros didáticos e apostilas são de uso
obrigatório. Contamos com a colaboração dos
pais em adquirirem o referido material dentro do
prazo estabelecido pela escola para que o aluno
não tenha problemas de acompanhamento nas
aulas.

APARELHOS ELETRÔNICOS E PERTENCES PESSOAIS



AGENDA ESCOLAR

De Educação Infantil ao 5°
ano, os bilhetes, circulares e
formativos são colados na
agenda e os pais devem
assiná-los como forma de
ciência dos comunicados
enviados.

COMUNICADO ON-LINE

De 6° 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.

www.dinamicochapeco.com.br

dinamicocco@gmail.com

@chapecodinamico

@dinamicochapeco

TELEFONES PARA CONTATO

( 49 ) 3323-5751
( 49 ) 3025-0231
( 49 ) 3322-5889

( 49 ) 99112-9393

coordenacao@dinamicochapeco.com.br

financeiro@dinamicochapeco.com.br
secretaria@dinamicochapeco.com.br
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1 carrinho (meninos)

1 boneca (meninas)

1 animal de plástico (animal selvagem ou animal

doméstico)

1 brinquedo de areia

1 livro de capa dura com textura (sensorial)

Blocos grandes de montar

2 caixas de massa de modelar 12 cores

1 lixa de fogão

1 bolinha de sabão

5 bolinhas de isopor (médias)

1 tubo de cola 90g

1 pincel nº 12

1 caixa de giz de cera grosso e curto

1 tesoura

Tampinhas

10 bolinhas plásticas coloridas (aquelas de piscina

de bolinhas)

1 rolo de fita adesiva

1 bastão de cola quente

1 pote de pintura facial

1 rolo de lã

1 colher de pau

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 pacote de algodão

1 rolo pequeno de barbante

1 recipiente individual de álcool gel para deixar na

mochila

1 pacote de palito de picolé

1 pacote de folhas 60 kg

2 folhas de E.V.A (cores variadas)

Bolinhas de gel

 Os materiais solicitados serão usados para

desenvolver atividades cognitivas, motoras e

sensoriais.

LISTA DE MATERIAIS 



P

R

É

I

1 carrinho (meninos)

1 boneca (meninas)

1 brinquedo de areia

1 livro de capa dura com textura (sensorial)

Quebra cabeça grande (peças grandes)

Blocos grandes de montar

2 caixas de massa de modelar 12 cores

1 lixa de fogão

1 bolinha de sabão

5 bolinhas de isopor (tamanhos diversos)

1 caderno de desenho grande capa dura

2 lápis preto / 1 borracha

1 apontador / 1 tubo de cola 90g

1 pasta de elástico para os temas

1 cola colorida

1 tubo de tinta guache grande

1 caixa de giz de cera grosso e curto

1 tesoura /1 pincel nº 12

1 caixa de lápis de cor

1 rolo de fita adesiva marrom

1 colher de pau

1 corante comestível

1 pacote de balões coloridos

10 envelopes tamanho ofício

1 caixa de camisa forrada com papel de sua

preferência e identificada

1 toalha higiênica ( para o lanche)

1 agenda

500 folhas de ofício

1 recipiente individual de álcool gel

Tampinhas

10 bolinhas plásticas coloridas (aquelas de

piscina de bolinhas)

1 pacote de canudo de refrigerante

1 rolo de lã 

 Os materiais solicitados serão usados para 

desenvolver atividades cognitivas, motoras e 

sensoriais.
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1 animal de plástico (animal selvagem ou animal

doméstico)

1 brinquedo de areia

1 jogo “Engenheiro”

2 livros de história relacionado à faixa etária da

criança

Quebra de cabeça grande (peças grandes)

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 jogo de canetinhas (12 cores)

1 pacote de prendedor de roupa

1 caixa de giz de cera

1 caixa de lápis de cor

2 caixas de massa de modelar com 12 cores

1 rolo de lã

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 ( cores variadas)

1 caderno grande 96 folhas capa dura

1 estojo

1 rolo de fita adesiva crepe marrom

2 folhas de papel de presente com figurinhas

1 rolo pequeno de barbante

1 corante comestível

Gliter e lantejoula

Plástico bolha

1 pacote de palito de picolé

1 pote de pintura facial



P

R

É

I

I

I

1 animal de plástico (animal selvagem ou animal

doméstico)

1 brinquedo de areia

2 livros de história relacionado à faixa etária da criança

1 jogo da memória (meninos)

Quebra cabeça de acordo com a idade (meninas)

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 tubo de tinta guache grande

1 pincel nº 12

1 caixa de lápis de cor 12 cores

2 rolos de papel crepom

3 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 ( cor variadas)

1 pacote de canudo de refrigerante

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 larga transparente

1 livro de colorir

1 pote de pintura facial

5 bolinhas de isopor (tamanhos diversos)

1 pacote de prendedor de roupa

1 pote de pintura facial



1 fantoche de mão

1 jogo de memória ou quebra

cabeça

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

1 pacote de palito de picolé

1 bambolê

.

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

3 folhas de papel dupla face

20 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

1 caixa de clips nº 3

3 folhas de papel de presente

com figurinhas

1º ANO 2º ANO



3º ANO 4º 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 larga

transparente

3 folhas de papel de presente

com figurinhas

1 caixa de clips nº 3

2 folhas de papel dupla face

2 metros de papel pardo

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

3 folhas de E.V.A (cores

variadas)

3 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

3 folhas de papel de presente

com figurinhas



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

3 folhas de E.V.A (cores

variadas)

3 folhas de papel dupla face

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 rolo de fita adesiva crepe

1 caixa de clips nº 4

1 pincel nº 12

1 tubo de tinta guache

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 Inglês –

Sugestão: “Sílvia Ramos”, 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 canetão permanente para

cartazes

Livros de literatura e agenda

(Não precisa comprar –

brinde)

5º ANO 6º e 7º 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

3 folhas de E.V.A

1 pincel nº 8

1 caixa de clips nº 4

1 tubo de tinta guache

grande folhas de papel

almaço

20 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: “Sílvia Ramos”,

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)

8º e 9º ANO ENSINO MÉDIO
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: “Sílvia Ramos”, 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

durante o ano letivo.


