


O Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, com 63 anos de história dedicada à educação,

vem apresentar suas boas-vindas a todos aqueles que confiam na missão assumida por

esta instituição de formar profissionais competentes, cidadãos responsáveis e seres

humanos fieis aos princípios éticos e cristãos.

O ano de 2021 será desafiador em todos os sentidos. A experiência adquirida no ano

que se encerra nos permite confiar na parceria fortalecida pelos últimos eventos entre

família e escola e nosso compromisso em buscar oferecer as melhores ferramentas em

ensino-aprendizagem, bem como os profissionais qualificados.

Aqui somos mais que uma escola. Somos valores para a VIDA! Somos FAMÍLIA

AUXILIADORA.



1ª Série
1 - SISTEMA FTD DE ENSINO

2 – ROBÓTICA EDUCATIVA

Mecânica Coleção Alpha (9º ano)

3 - ATUALIDADES (Revista – 2 edições)

O kit será vendido pela plataforma da editora FTD, ao custo de 1400,00.

Acesse o link: www.ftdcomvoce.com.br

Quando solicitado, use o código da escola: FTD21PBAUX

O livro adquirido para o 9º ano será mantido na 1ª série, considerando que 

praticamente não foi utilizado.

Para os que não o possuem, o livro será vendido pela editora ao custo de R$ 120,00. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


2ª Série
1 - SISTEMA FTD DE ENSINO

2 – ROBÓTICA EDUCATIVA

Mecânica Coleção Alpha (1ª série)

3 - ATUALIDADES (Revista – 2 edições)

O kit será vendido pela plataforma da editora FTD, ao custo de 1400,00.

Acesse o link: www.ftdcomvoce.com.br

Quando solicitado, use o código da escola: FTD21PBAUX

O livro adquirido para a 1ª série  será mantido na 2ª série, considerando que 

praticamente não foi utilizado.

Para os que não o possuem, o livro será vendido pela editora ao custo de R$ 120,00. 

http://www.ftdcomvoce.com.br/


3ª Série
1 - SISTEMA FTD DE ENSINO

3 - ATUALIDADES (Revista – 2 edições)

O kit será vendido pela plataforma da editora FTD, ao custo de 1400,00.

Acesse o link: www.ftdcomvoce.com.br

Quando solicitado, use o código da escola: FTD21PBAUX

http://www.ftdcomvoce.com.br/


 A aquisição e organização dos cadernos fica a critério da família.

 Qualquer dúvida sobre a aquisição dos livros didáticos, consultar o TE da escola, sob a

responsabilidade do Professor Elizeu Arruda Neto.

 O uso da xérox é vedado por lei.

Os livros serão utilizados a partir da 2ª semana de aula.

Artigo 26 da Lei de Diretos Autorais (Lei n° 9.610, de 19 de fevereiro de 1998).



Senhores Pais,

Organizem o fardamento e sejam pontuais com relação ao início e término das aulas.

As informações referentes ao horário de início e término das aulas serão repassadas

conforme a determinação das autoridades competentes com relação ao tipo de aula que

serão realizadas.

Preparem um lanche saudável e gostoso, uma garrafinha com água e orientem quanto à

organização do material diário.

Feliz 2021!!


