Maternal - Educação Infantil

9ª Ano - Ensino Fundamental
Um caderno universitário de 96 folhas para cada disciplina. Não recomendamos o uso de um
caderno para mais de uma disciplina. Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor,
caneta marca texto, régua 30cm, tesoura, cola. Serão solicitados livros de literatura e
paradidáticos ao longo do ano.

1. Linguagens e Códigos

A entrega de materiais será agendada com a professora.

Papéis/ tecidos
03 pacotes de folhas Colorset-cards.
02 metros de T.N.T ( inteiro).
10 bandejas de papelão (pequenas)
01 retalho de tecido 20cm x 20cm

Língua Portuguesa
Livro: Português Linguagens – 9º ano – William Cereja e Thereza Cochar – Ed. Atual
Literatura do 1º trimestre:
A Garota das Laranjas – Jostein Gaarder - Ed. Seguinte
O poeta que fingia - Álvaro Gardoso Gomes – Ed. FTD
Antes da última queda – Lucas de Melo Bonez – Ed. Metamorfose
Literatura do 2º trimestre:
Memórias de Índio: uma quase autobiografia – Daniel Munduruku – Ed.Edelbra
Dicionário - sugestão: Saraiva Jovem - Dicionário de Língua Portuguesa - Ed. Saraiva.
Gramática- sugestão: Minigramática da Língua Portuguesa, de Cristina Klein - Ed. Rideel.
1 pasta com 20 sacos plásticos
2 blocos de folhas para fichário ( serão usados para rascunho de redações)

Língua Inglesa

Materiais para desenho e pintura
01 pincel grosso de pintura nº 20 com nome.
01 caixa de giz de cera grande.
01 pote de têmpera grande na cor preta (meninos).
01 pote de têmpera grande branca (meninas).
02 caixas de massa de modelar grande.
01 caixa de cola colorida com 06 cores.
02 potes de têmpera grande (qualquer cor).
01 conjunto de canetas hidrocor ponta grossa, com 12 cores.
01 caixa de lápis de cor gigante triangular.

Diversos

Ver indicação na página 2

2. Ciências da Natureza e Matemática
Matemática
Livro : Geração Alpha Matemática 9 -- Carlos N.C. de Oliveira e Felipe Fugita – Editora SM
Literatura: O Homem que Calculava – Malba Tahan
Régua, compasso, esquadro (45º , 60º) e transferidor

Química e Fisica
OBS: não será adotado livro de uso obrigatório
Química: polígrafo a ser adquirido no colégio no inicio do ano
Jaleco branco para as aulas de laboratório

3. Ciências Humanas
Geografia
Livro : Geografia : Homem & Espaço 9 – Elian Alabi Lucci – Ed. Saraiva

História
Livro : Jogo da História nos Dias de Hoje – 9º ano – Flavio de Campos, Miriam Dolhnikoff
e Regina Claro – Ed. Leya
Enciclopédia Dgital: Barsa na Rede
Literatura:
A revolução dos Bichos - George Orwell - Companhia Das Letras
Maus: História de um sobrevivente - Cia. das Letras
Persépolis – completo – Marjane Satrapi

03 tubos de cola colorida com glitter.
01 rolo de fita adesiva, parda de papel.
03 tubos de cola grande.
01 lixa.
01 rolo de fitílho.
01 pacote de pano tipo Perfex.
03 pacotes de lenços umedecidos.
02 caixas de lenços de papel.
01 caneta de retroprojetor.
02 vidros de purpurina grossa (glitter).
01 tela para pintura no tamanho que a família escolher.
01 instrumento musical de brinquedo, de percussão.
Sugestões: pandeiro, tambor, triângulo, chocalho de ovinho,
reco reco, agogô, clavas, caxixi, pratos, castanholas.

Brinquedos
01 fantasia completa.
01 conjunto de jogo de encaixe (Ex. Lego grande).
01 boneca para meninas ou carrinho grande para meninos.
01 jogo pedagógico apropriado à idade (dominó, memória ou quebra-cabeça).
01 Kit cozinha ou pacote de animais em miniatura.
01 conjunto de pazinhas e baldinhos para areia.

Materiais para atividades em Geral
01 camisetão para pintura com nome (manga longa)
01 tesoura sem ponta com nome.

Obs.: Livros de literatura

Ensino Religioso

Tudo bem ser diferente - Ed. Panda Books

Livro: Redescobrindo o Universo Religioso – Adecir Pozzer – 9º ano – Ed. Vozes
1 pasta com 10 sacos plásticos
2 revistas (veja, isto é, superinteressante, etc...), lápis de cor, canetinhas, pincéis atômico, tesoura e cola.

Cabe Fê - Ed. Paulinas

Arte

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2

Livro : Isso é arte? Will Gompertz - Ed. Zahar
OBS: Materiais compatíveis com trabalhos práticos específicos, podem ser solicitados ao
longo do ano, contando sempre com antecedência e disponibilidade em mercado variado.
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1ª Série - Ensino Médio

Turno Integral - Educação Infantil ao 5º ano
A entrega de materiais será agendada com a professora.

Material para todos os alunos do Turno Integral
01 camisetão para pintura, com nome.
01 pote grande de têmpera (cores primárias)
01 pacote de bandeja de papelão pequena.

Para os alunos da Educação Infantil:

01 rolinho de pintura
01 conjunto de baldinhos e pazinhas para brincar na areia
01 cola líquida

Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina.
Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor, caneta marca-texto,
régua 30cm, tesoura, cola e um avental branco de mangas longas para aulas de
laboratório, 2 pastas com 30 sacos plásticos.

Conforme reunião com pais, o Colégio adotará a partir de 2018 o Projeto
UNOi para alunos da 1ª série, do Ensino Médio.
Os livros desse projeto serão vendidos pela livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras
poderão ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com ou por telefone: 35169969 ou
993009629.
Haverá venda no colégio nos dias 5 e 6 de março de 2018 das 7h30min às 18h45min.

Filosofia

Livros:
Apologia de Sócrates - Platão
O Banquete - Platão
A República - Platão

Para os alunos dos 1ºs e 2ºs anos:
01 caixa de lápis de cor
01 caneta de retroprojetor
01 pacote de massinha de modelar
01 gibi

Língua Inglesa
Ver indicação na página 2

Para os alunos dos 3ºs, 4ºs e 5ºs anos:
01 lixa
01 pacote pequeno de gliter
01 borracha
01 lápis de escrever
01 caixa de giz pastel
01 revista Passatempo (de atividades)
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2ª Série - Ensino Médio
Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina.
Caneta, lápis ou lapiseira ,lápis 6B, borracha, apontador, lápis de cor, caneta marca-texto,
régua 30cm, tesoura, cola e um avental branco de mangas longas para aulas de laboratório.

Dando continuidade, o Colégio adotará a partir de 2018 o Projeto
UNOi para alunos da 2ª série, do Ensino Médio
Os livros desse projeto serão vendidos pela livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão
ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com ou por telefone: 35169969 ou 993009629.
Haverá venda no colégio nos dias 5 e 6 de março de 2018 das 7h30min às 18h45min.

Material de Língua Inglesa
Educação Infan�l
 Maternal - : Play�me Starter – Claire Selby - Versão Britânica
 Nível A - Play�me B – Claire Selby - Versão Britânica
 Nível B - Family and Friends Starter – Naomi Simmons - Class Book – Second
Edi�on - Versão Britânica
Literaturas: Baby Animals - Richard Northcott – Dolphin Readers – Starter Level
A Game of Shapes – Chris�ne Lindop – Dolphin Readers - Starter Level
Ensino Fundamental I
 1º Ano - Family and Friends 1 – Naomi Simmons - Class Book -Second Edi�on Versão Britânica
Literatura: Little Helpers Mary Rose 1 - Dolphin Readers - Level One
 2º Ano - Family and Friends 2 – Naomi Simmons - Class Book - Second Edi�on Versão Britânica
Literatura: Double Trouble - Craig Wright - Dolphin Readers - Level Two
 3º Ano - Family and Friends 3 – Tamzin Thompson and Naomi Simmons- Class
Book e Workbook - Second Edi�on - Versão Britânica
Literatura: New Girl in School - Chris�ne Lindop - Dolphin Readers Level Three
 4º Ano - Family and Friends 4 - Naomi Simmons Class Book e Workbook – Second
Edi�on - Versão Britânica
Literatura: Wonderful Wild Animals - Fiona Kenshole - Dolphin Readers Level Three
 5º Ano - Family and Friends 5 – Naomi Simmons - Class Book e Workbook –
Second Edi�on - Versão Britânica
Literatura: Aladdin - Sue Arengo - Classic Tales Level Three + Young Learners
Placement Test
Atenção: Os livros didá�cos de Língua Inglesa adotados na Educação Infan�l e no
Ensino Fundamental I são da versão Britânica.

Filosofia

Livro:
O Contrato Social - Jean Jacques Rousseau

Ensino Fundamental II
6º Ano - Livro : Metro Student Book & Workbook Start – Ed.Oxford



Literatura : Sally's Phone – Ed. Oxford - Placement Test



7º Ano - Livro : Metro Student Book & Workbook 1 – Ed.Oxford



8º Ano - Livro : Metro Student Book & Workbook 2 – Ed.Oxford



9º Ano - Livro: Metro Student Book & Workbook 3 – Ed.Oxford

Literatura : Pebbles on the beaches – Ed. Oxford - Placement Test

Literatura : The adventures of Tom Sawyer – Ed.Oxford - Placement Test

Literatura : One Thousand Dollar and other plays – Ed. Oxford - Placement Test

Ensino Médio
1ª Série/E.M.- Livro Didá�co: American English File 2A + Placement Test
Literatura:Frankenstein - Mary Shelley retold by Patrick Nobes
 2ª Série/E.M. -Livro Didá�co: American English File 2B + Placement Test
Literatura: Sherlock Holmes – The sign of four
Sir Arhur Conan Doyle - Text adapta�on by Jeremy Pag
 3ª Série/E.M. - Livro Didá�co: American English File 3B + Placement Test
Literatura:The Count of Monte Cristo
Alexandre Dumas - Text adapta�on by Clare West


Cronograma de vendas com desconto no Colégio:
26 e 27 de fevereiro 2018
12 e 13 de março 2018
Horário: das 7h40min até 18h

Aquisição de polígrafo no Colégio
.
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8ª Ano - Ensino Fundamental

Nível A- Educação Infantil

Um caderno universitário de 96 folhas para cada disciplina. Não recomendamos o uso de um
caderno para mais de uma disciplina. Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor,
caneta marca texto, régua 30cm, tesoura, cola. Serão solicitados livros de literatura e
paradidáticos ao longo do ano.

A entrega de materiais será agendada com a professora.

Papéis/ tecidos

1. Linguagens e Códigos

05 pacotes de folhas Colorset-cards.
01 folha de E.V.A tamanho A4 cores sortidas.
10 envelopes pardos tamanho ofício.
15 sacos plásticos tamanho ofício.
01 pacote de folhas ofício colorido.

Língua Portuguesa
Livro: Português Linguagens – 8º ano – William Cereja e Thereza Cochar – Ed. Atual

Materiais para desenho e pintura
02 caixa de lápis de cor gigante triangular com apontador adequado.
01 pincel chato nº 18 com nome.
02 caixas de massa de modelar grandes soft.
05 tubos de cola com gliter.
02 conjunto de canetas hidrocor com 12 cores, ponta grossa.
01 caixa de cola colorida com 6 cores.
01 caixa de giz de cera jumbo.
01 caixa de giz pastel.

Diversos

Literatura do 1º trimestre:
A favor do vento – Duca Leindecker – Ed. LPM
Luna Clara e Apolo XI – Adriana Falcão – Ed. Salamandra
O fazedor de velhos – Rodrigo Lacerda- Ed. Cia das Letras
Dicionário - sugestão: Saraiva Jovem - Dicionário de Língua Portuguesa. Ed. Saraiva.
Gramática- sugestão: Minigramática da Língua Portuguesa, de Cristina Klein. Ed. Rideel.
1 pasta com 20 sacos plásticos
2 blocos de folhas para fichário (serão usados para rascunho de redações)

Língua Inglesa
Ver indicação na página 2

02 rolos de fita adesiva parda de papel, não plástica (larga).
02 tubos de cola grandes (90gr).
01 lixa.
01 pacote de pano tipo Perfex.
02 canetas de retroprojetor.
01 pacote de lenços umedecidos.
03 revistas adequadas ao uso escolar.
02 embalagens com 10 unidades de pratos de papelão branco nº 04.
01 pacote de palitos de picolé coloridos.
01 pote vazio de sorvete.
02 vidros de purpurina grossa.
01 tubo de cola (500gr)
05 prendedores de madeira.
01 saco de palito de algodão doce.
01 instrumento musical de percussão de brinquedo.
Sugestões: pandeiro, tambor, chocalho de ovinho,
reco,reco, agogô, clavas, caxixi, pratos, castanholas.

2. Ciências da Natureza e Matemática
Matemática
Livro : Geração Alpha Matemática 8 -- Carlos N.C. de Oliveira e Felipe Fugita – Editora SM
Régua, compasso, esquadro (45º , 60º) e transferidor

Ciências
Livro : Geração Alpha Ciências 8 – Aguilar, João Batista - Editora SM

3. Ciências Humanas
Geografia

Brinquedos
01 fantasia completa.
01 brinquedo: boneca para meninas ou carrinho grande para meninos.
01 jogo: memória, quebra-cabeça ou sequência lógica de madeira.
01 Kit cozinha (panelinhas, fogão...) ou conjunto de ferramentas.
01 Carrinho miniatura ou saco de miniatura de animais.

Materiais para atividades em geral

Livro : Geografia : Homem & Espaço 8 – Elian Alabi Lucci – Ed. Saraiva

História

Livro : Jogo da História nos Dias de Hoje – 8º ano – Flavio de Campos, Miriam Dolhnikoff
e Regina Claro – Ed. Leya
Enciclopédia Dgital: Barsa na Rede
Literatura : O Romanceiro da Inconfidência – Cecília Meireles – L&PM

01 camisetão para pintura com nome (manga longa).
01 tesoura sem ponta (com nome).
03 livrinhos para colorir.
01 pasta plástica tamanho ofício com nome.

Ensino Religioso

Livro: O grande Rabanete - Tatiana Belinky - Ed. Moderna
Quem canta seus males espanta - Theodora, Maria Mendes de Almeida
Ed. Caramelo

2 revistas (veja, isto é, superinteressante, etc...), lápis de cor, canetinhas, pincéis atômico, tesoura e cola.

Livro: Redescobrindo o Universo Religioso – Adecir Pozzer – 8º ano – Ed. Vozes
1 pasta com 10 sacos plásticos

Arte

OBS: Materiais compatíveis com trabalhos práticos específicos, podem ser solicitados ao
longo do ano, contando sempre com antecedência e disponibilidade em mercado variado.

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2
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7º Ano - Ensino Fundamental
Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina.
Caneta, lápis ou lapiseira, apontador, lápis de cor, caneta marca-texto, régua 30cm, tesoura, cola.

Serão solicitados livros de literatura e paradidáticos ao longo do ano.

1. Linguagens e Códigos
Língua Portuguesa

Livro: Português Linguagens – 7º ano – William Cereja e Thereza Cochar – Ed. Atual

Nível B - Educação Infantil
A entrega de materiais será agendada com a professora.

Papéis/ tecidos
04 pacotes de folhas Colorset - ofício.
02 folhas de E.V.A - tamanho A4 cores sortidas.
02 metros de T.N.T (inteiro).
06 sacos plásticos tamanho ofício.
04 envelopes brancos tamanho ofício.
01 metro de papel contact transparente.

Literatura do 1º trimestre:

Materiais para desenho e pintura

O chamado do Monstro – Patrick Ness – Ed. Ática

02 caixas de lápis de cor gigante triangular de 12 cores, com apontador adequado identificados.
01 caixa de giz de cera tipo estaca (grande).
01 caixa de giz pastel.
02 conjuntos de canetas hidrocor com 12 cores, ponta grossa.
01 estojo contendo: 02 lápis pretos (grosso), 01 apontador, 01 borracha e 01 tesoura sem ponta.
02 caixas de massa de modelar (grande).
01 caixa de cola colorida com 06 cores.
01 caixa de cola colorida com gliter.
02 potes de têmperas grande (qualquer cor).
01 pincel chato nº18.

O Escaravelho do Diabo – Lucia Machado de Almeida – Ed. Ática
Calvina – Carlo Frabetti – Ed. SM
Dicionário - sugestão: Saraiva Jovem - Dicionário de Língua Portuguesa - Ed. Saraiva.
Gramática- sugestão: Minigramática da Língua Portuguesa, de Cristina Klein - Ed. Rideel.

Diversos

Língua Inglesa

Ver indicação na página 2

2. Ciências da Natureza e Matemática
Matemática
Livro : Geração Alpha Matemática 7 -- Carlos N.C. de Oliveira e Felipe Fugita – Editora SM
Régua, compasso, esquadro (45º , 60º) e transferidor

Ciências

Livro : Geração Alpha Ciências 7 – Aguilar, João Batista - Editora SM

3. Ciências Humanas
Geografia
Livro : Expedição Geográfica 7 - Melhem Adans – Ed. Moderna

História

Livro : Jogo da História nos Dias de Hoje – 7º ano – Flavio de Campos, Miriam Dolhnikoff
e Regina Claro – Ed. Leya
Brasil: Uma biografia - Lilia Moritz Schwarcz e Heloisa Murgel Starling - Cia das Letras
Enciclopédia Dgital: Barsa na Rede

Ensino Religioso
Livro: Redescobrindo o Universo Religioso – Adecir Pozzer – 7º ano – Ed. Vozes
2 revistas: Veja, Isto é, Recreio

02 revistas adequadas ao uso escolar.
01 pacote de lenços umedecidos.
03 rolos de fita adesiva parda (não plástica) larga.
04 tubos de cola grande (90gr).
01 caneta de retroprojetor.
01 pacote de pano tipo Perfex.
02 embalagens de bandejas de papelão pequenas brancas (c/10 unidades).
03 lixas.
01 pote vazio de sorvete.
03 refis de cola quente finos.
02 unidades de bolinhas de isopor, tamanho médio.
01 retalho de tecido medindo 20cm x 20cm.
01 fitilho 50m.
01 novelo de lã pequeno.
01 saco de palitos de picolé.
05 botões médios.
01 instrumento musical de percussão de brinquedo.
Sugestões: pandeiro, tambor, triângulo, chocalho de ovinho,
reco reco, agagô, clavas, caxixi, pratos, castanholas.

Brinquedos
01 brinquedo: boneca para meninas ou carrinho grande para meninos.
01 jogo adequado à faixa etária: memória, quebra-cabeça ou encaixe (resistente).
01 conjunto de panelinhas ou 02 miniaturas de carrinhos.

Materiais para atividades em Geral
01 pasta plástica tamanho ofício com nome.
01 camisetão para pintura com nome (manga longa).
01 livro de Literatura Infantil adequado à idade.
01 tela para pintura 30cm x 40cm.
04 livrinhos para colorir.

Arte

Livros:
Van Gogh e o passarinho Téo - Mércia Maria Leitão e Neide Duarte

OBS: Materiais compatíveis com trabalhos práticos específicos, podem ser solicitados ao longo
do ano, contando sempre com antecedência e disponibilidade em mercado variado

Enrosca ou desenrosca? Maria José Nóbrega e Rosane Pamplona - Ed. Moderna
Livro de Matemática
Material que será adquirido no colégio (TOP SUL uniformes)
Língua Inglesa: Ver indicação na página 2
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6º Ano - Ensino Fundamental

1º Ano - Ensino Fundamental

Um caderno universitário de 96 folhas para cada disciplina. Não recomendamos o uso de um
caderno para mais de uma disciplina. Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor,
caneta marca texto, régua 30cm, tesoura, cola. Serão solicitados livros de literatura e
paradidáticos ao longo do ano.

A entrega de materiais será agendada com a professora.

Materiais para uso em sala de aula
02 pacotes de folhas Colorset ofício.
15 sacos plásticos tamanho ofício.
02 pacotes de massa de modelar.
01 lápis preto e 01 borracha.
04 tubos de cola colorida com gliter.
02 unidades de pano tipo Perfex.
01 rolo de fita adesiva, parda (não plástica).
02 revistas adequadas ao uso escolar (IstoÉ, Veja, Recreio, Superinteressante).
01 caixa lenço descartável.
01 rolo de papel toalha.
01 livro de literatura infantil (para 06 anos).
02 pacotes de bandejas de papelão pequenas.
02 tubos de cola grande.
01 caixa de giz de cera bastão.
02 lixas de madeira.
01 folha de E. V. A tamanho ofício.
01 embalagem de cola colorida com 06 cores.
01 jogo ( quebra-cabeça de 50 peças, dama, bingo, memória, dominó...).
01 brinquedo adequado a idade do aluno (panelinhas, carrinhos, bonecas, utensílios de casinha.
miniaturas de: frutas, verduras ou animais).
05 cartelas de stickers (adesivos).
01 caixa de têmpera pequena com 06 cores.
01 pincel nº 10.
01 pacote de lantejolas grandes (vermelho ou verde)
02 livros para colorir.
01 pacote de palitos de picolé colorido
01 caixa de papelão tamanho ofício (resistente)

1. Linguagens e Códigos
Língua Portuguesa
Literatura:
Valores: Sustentabilidade e Vida - Gabriel Chalita - Ed. FTD
Saga Animal - Índigo - Ed. Moderna
Lineia no Jardim de Monet – Christina Bjork – Ed. Salamandra
O Jogo Dos Tesouros - Heloísa Prieto e Jan Limpens - Ed. Edelbra
Dicionário - Saraiva Jovem
1 pasta com 20 sacos plásticos
2 blocos de folhas para fichário (i9serão usados para rascunho de redações)

Língua Inglesa
Ver indicação na página 2

2. Ciências da Natureza e Matemática

Material de uso individual - Deve conter nome

Matemática

01 suporte transparente para crachá 100mm x 70mm.
01 guardanapo de pano para o lanche.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores.
01 estojo contendo: 01 apontador, 03 lápis pretos e 01 borracha.
01 tubo de cola líquida.
01 tubo de cola em bastão.
01 pasta plástica com elástico.
01 tesoura sem ponta.
01 caneta marca texto.

Jogo de esquadros, compasso e uma pasta de elástico.

3. Ciências Humanas
História
Enciclopédia Digital : Barsa na Rede.
Venda pelo email: luizgatti@tgbooks.com.br

Livros de literatura / didáticos
Livros:
A menina do Cabelo Roxo e o Principezinho - Léia Cassol - Ed. Cassol

Ensino Religioso

Brinquedos e brincadeiras - Roseana Murray - Ed. FTD

Livro: Redescobrindo o Universo Religioso - Adecir Pozzer - 6º ano - Ed. Vozes.
Pasta com 10 sacos plástico.
2 revistas: Veja, Isto é, Recreio.

Ler é uma gostosura - Todd Parr - Panda Books

Material que será adquirido no colégio

Arte
OBS: Materiais compatíveis com trabalhos práticos específicos, podem ser solicitados ao
longo do ano, contando sempre com antecedência e disponibilidade em mercado variado.

Aquisição no colégio (TOP SUL uniformes)
Livro de Matemática.
Caderno sem pauta.
Caderno com pauta (final do 1º trimestre)

Conforme reunião com pais, o Colégio adotará a partir de 2018 o Projeto
UNOi para alunos do 6º ano, do Ensino Fundamental.
Os livros desse projeto serão vendidos pela livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão
ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com ou por telefone: 35169969 ou 993009629.
Haverá venda no colégio nos dias 5 e 6 de março de 2018 das 7h30min às 18h45min.

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2
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5º Ano - Ensino Fundamental
A entrega de materiais será agendada com a professora.

Materiais para uso em sala de aula

2º Ano - Ensino Fundamental
A entrega de materiais será agendada com a professora.

Materiais para uso em sala de aula

20 sacos plásticos tamanho ofício.
05 envelopes pardos tamanho 1/2 ofício.
10 envelopes pardos tamanho ofício.
03 unidades de pano tipo Perfex.
02 blocos Colorset-Cards.
01 bloco de folhas Lumi Paper Creative.
02 folhas de papel vegetal, tamanho ofício.
01 pacote de folhas de ofício coloridas.
01 pincel nº 14 - com nome.
01 pincel nº 06 - com nome.
01 caixa de camisa resistente.
01 caixa de massa de modelar com 12 cores.
02 rolos de fita adesiva (não plástica).
01 conjunto de têmpera de 12 cores.
02 colas coloridas com glitter.
01 pacote de lantejoulas.
01 lixa de madeira.

Material de uso individual - Deve conter nome
01 tubo de cola líquida.
01 tubo de cola bastão.
01 tesoura sem ponta.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores.
01 estojo com: 01 borracha, 03 lápis pretos, 02 canetas marca-texto, 01 apontador.
01 régua de 30 cm.
01 pasta sanfonada.
01 compasso.
1 calculadora escolar (12 dígitos)
01 caneta Stabilo preto ( ponta fina -0,4).
01 Flauta Doce Yamaha (Germânica ou Barroca) ou 01 escaleta de 32 ou 37 teclas.
01 bloco ofício pautado - tipo fichário.
01 caderno pequeno para Educação Musical (com pauta normal).
03 cadernos universitário (96 folhas não destacaveis) capa dura.
01 caderno pequeno (50 folhas) - Inglês

Livros de literatura / didáticos

10 sacos plásticos tamanho ofício.
01 pacote de folha pautada (só para meninas).
01 pacote de folha de ofício colorida (só para os meninos)
01 tubo de cola grande.
01 pacote de folhas Colorset ofício.
01 caixa de camisa forrada (só para meninos).
03 unidades de pano tipo Perfex.
01 conjunto de têmpera de 12 cores (só para meninas).
02 caixas de massa de modelar.
01 pacote de bandejas de papelão tamanho pequeno.
01 Livro de Literatura Infantil adequado a faixa etária.
01 jogo de acordo com a faixa etária.
01 rolo de fita adesiva parda (não plástica).
01 tela para pintura tamanho 30x40cm com nome.
01 ábaco aberto em madeira com 50 peças de 5 cores.
01 dado para jogos (tamanho pequeno).
01 pacote de lantejoulas (tamanho 18 mm)

Material de uso individual - Deve conter nome
01 estojo com: 02 lápis pretos, 01 borracha e 01 apontador.
01 tubo de cola em bastão grande.
01 tesoura pequena - sem ponta.
01 régua de 30cm.
01 pasta de plástico com elástico para temas.
01 caixa de lápis de cor - 12 cores.
01 conjunto de canetinhas hidrocor.
01 caderno universitário, espiral - 96 folhas.
01 caneta marca texto.
01 escaleta de 32 ou 37 teclas.
01 caderno para Educação Musical (pautado normal)

Livros de literatura / didáticos

01 minidicionário Moderna da Língua Portuguesa

Palavras muitas palavras - Ruth Rocha - Ed. Salamandra

O Clube do mistério e as cores da natureza - Edson Antoni - Ed. Edelbra
Quem fez isso? Carmem Lúcia Campos - Ed. Paulus
A família online - Isabel Vieira - Ed. Moderna
Judy Moody e Chiclete - Natal Superlegal - Megan McDonald - Ed. Salamandra

Linhas Mágicas - Caligrafia e Ortografia 1 - Maria J. Labriola e Olívia Labriola - Ed. Saraiva

Ensino Religioso:
Redescobrindo o Universo Religioso - Marcos Sidney Pereira - vol 5 - Ed. Vozes

Material que será adquirido no colégio
Conforme reunião com pais, o Colégio adotará a partir de 2018 o Projeto UNOi para alunos
do 5º ano, do Ensino Fundamental.
Os livros desse projeto serão vendidos pela livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser feitas
por email: livrosajudamapensar@gmail.com ou por telefone: 35169969 ou 993009692.
Haverá venda no colégio nos dias 5 e 6 de março de 2018 das 7h30min às 18h45min.

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2

Linhas Mágicas - Caligrafia e Ortografia 2 - de Mario J. Labriola e Olivia M. Labriola - Ed. Saraiva.

Mania de Explicação - Adriana Falcão - Ed. Salamandra.
O Carteiro chegou - Janet e Allan Ahlbera - Ed. Companhia das letrinhas.

Material que será adquirido no colégio
Livro de Matemática (TOP SUL uniformes)

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2
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3ºAno - Ensino Fundamental
A entrega de materiais será agendada com a professora.

4º Ano - Ensino Fundamental
A entrega de materiais será agendada com a professora.

Materiais de uso em sala de aula

Materiais para uso em sala de aula
02 pacote de folhas Colorset - cards.
01 caixa de papelão tamanho ofício.
01 pacotes de folhas de oficio pautadas.
15 sacos plásticos tamanho ofício.
01 revista adequada ao uso escolar (IstoÉ, Veja, Superinteressante).
02 unidades de pano tipo Perfex.
01 rolo de fita adesiva parda não plástica.
01 jogo ( dama, dominó, quebra-cabeça, etc. ).
01 livro de literatura adequado à faixa etária.
01 pacote de folhas de ofício coloridas.
01 pacote de massinha de modelar 12 cores.

Material de uso individual - Deve conter nome
02 cadernos universitários, de 96 folhas (aula e outras disciplinas).
01 caixa de giz de cera.
01 estojo com: 2 lápis pretos, 1 borracha e 1 apontador.
01 tubo de cola líquida.
01 tubo de cola bastão.
01 régua de 30cm.
01 tesoura sem ponta.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
01 conjunto de canetas hidrocor.
01 caneta marca-texto.
01 pasta com elástico.
01 caixa de têmpera com 12 cores, com nome.
01 pincel chato nº 10, com nome.
01 escaleta de 32 ou 37 teclas.
01 caderno para Educação Musical (pautado normal).
01 tela para pintura 30cm x 40cm.
01 bloco de Post-It para Inglês.

10 sacos plásticos tamanho ofício.
05 envelopes pardos tamanho ofício.
02 unidades de pano tipo Perfex.
02 revistas adequadas ao uso escolar (Veja, IstoÉ, Superinteressante).
01 pacote de 100 folhas ofício coloridas.
01 pacote de folhas pautadas tamanho ofício (de 50 folhas)
02 revistas Picolé.
01 cola gliter.
01 caixa resistente (tamanho ofício).
01 livro de literatura atualizado (adequado para a idade).
02 gibis.
01 pacote de bandejas plásticas 15 a 21 cm.
01 rolo de fita adesiva parda não plástica.
01 bloquinho Post-It

Material de uso individual - Deve conter nome
02 canetas stabilo preta (ponta fina)
01 tubo de cola liquida.
02 tubos de cola bastão.
01 tesoura sem ponta.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores.
01 conjunto de canetinhas hidrocor com 12 cores.
01 estojo com: 02 borrachas, 03 lápis pretos, 01 apontador, 02 canetas marca-texto.
01 régua de 30cm.
02 cadernos universitários de 96 folhas capa dura (com folhas não destacáveis).
01 pasta plástica com elástico (resistente).
01 pincel tamanho médio para pintura.
01 escaleta de 32 ou 37 teclas.
01 caderno pautado para Educação Musical.

Livros de literatura / didáticos

Livros de literatura / didáticos
01 Minidicionário da Língua Portuguesa
Sugetão de dicionário:
Minidicionário Moderna da Língua Portuguesa - Ed. Moderna
Livros:
Redescobrindo o Universo Religioso - Marcos Sidney Pereira - volume 3 - Editora Vozes.

01 Dicionário da Língua Portuguesa.
Sugestão: Minidicionário Moderna da Língua Portuguesa - Ed. Moderna
01 Dicionário Oxford Escolar: português-inglês/ inglês-português Ed. Oxford.
Livros:
Redescobrindo o Universo Religioso - Marcos Sidney Pereira - vol. 4 - Ed. Vozes.

Um dia especial - Leia Cassol - Editora Cassol.

O clube do Mistério - Edson Antoni - Ed. Edelbra

Dinheiro compra tudo? Cássia D’Aquino - Ed. Moderna

Che Piá - O Rio Grande dos Pequerruchos - Dilan Camargo e Léia Cassol

Aventuras de uma gota d’água - Samuel M. Branco - Ed. Moderna

Quem vai salvar a vida? - Ruth Rocha - Ed. Salamandra

Florinha e a fotossíntese - Samuel M. Branco - Ed. Moderna

Histórias da Terra e do Céu - Lendas Indígenas do Brasil -Douglas Tufano - Ed. Moderna

Conforme reunião com pais, o Colégio adotará a partir de 2018 o Projeto
UNOi para alunos do 3º ano, do Ensino Fundamental.
Os livros desse projeto serão vendidos pela livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão ser
feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com ou por telefone: 35169969 ou 993009692.
Haverá venda no colégio nos dias 5 e 6 de março de 2018 das 7h30min às 18h45min.

Material que será adquirido no colégio
Conforme reunião com pais, o Colégio adotará a partir de 2018 o Projeto
UNOi para alunos do 4º ano, do Ensino Fundamental.
Os livros desse projeto serão vendidos pela livraria: «Livros Ajudam A Pensar». As compras poderão
ser feitas por email: livrosajudamapensar@gmail.com ou por telefone: 35169969 ou 993009692.
Haverá venda no colégio nos dias 5 e 6 de março de 2018 das 7h30min às 18h45min.

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2

Língua Inglesa: Ver indicação na página 2
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3ª Série - Ensino Médio
Um caderno universitário ou uma divisão de arquivo para cada disciplina.
Caneta, lápis ou lapiseira, borracha, apontador, lápis de cor, caneta marca-texto,
régua 30cm, tesoura, cola e um avental branco de mangas longas para aulas de
laboratório.

1. Linguagens e Códigos
Língua Portuguesa
Livro: Curso Prático de Gramática, de Ernani Terra, Ed. Scipione - 6º edição (Somente para alunos que
já adquiriram em anos anteriores).
01 Minidicionário da Língua Portuguesa.
Sugesões: Editora Moderna

Literattura

Livro: Conecte Literatura Brasileira de William Roberto Cereja, Thereza Cochar Magalhães
Editora Saraiva (Somente para alunos que já adquiriram em anos anteriores).
Ao longo do ano serão indicados livros para leituras extraclasse.

Língua Inglesa
Ver indicação na página 2

2. Ciências da Natureza e Matemática
Física
Observação: não será adotado livro didático de uso obrigatório.
01 pasta com 30 sacos plásticos.

Biologia
01 pasta

Química
Aquisição de polígrafo no Colégio.
Jaleco branco para aulas de laboratório.

Matemática
Observação: não será adotado livro didático de uso obrigatório.
01 pasta.

3. Ciências Humanas
Geografia
Observação: não será adotado livro didático de uso obrigatório.
Sugestão de Atlas: Editora Moderna

História
Observação: Não será adotado livro didático de uso obrigatório.

Filosofia
01 pasta.
Livro: 1984, de George Orwell, qualquer editora.
Ao longo do ano serão solicitados livros paradidáticos.

Sociologia
Aquisição de polígrafo no Colégio.
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