RELAÇÃO DE MATERIAL 2019 / MATERNAL
MATERIAIS DE USO COLETIVO
100 (cem) folhas de papel sulfite brancos
100 (cem) folhas de papel sulfite coloridas
30 (trinta) folhas de papel canson A4 brancas
30 (trinta) folhas de papel canson A4 coloridas
1 (uma ) folha de papel corrugado
1 (uma) folha de papel celofone
2 (duas) cartolinas brancas
2 (duas) folhas de papel cartão (dupla face)
1 (uma) folha de papel cartão decorado
1 (um) pote de guache – 250ml (amarela ou verde ou azul ou vermelha)
1 (uma) caneta de retroprojetor
1 (um) tubo grande de cola
250 (duzentos e cinquenta) gramas de massa de modelar (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo (carrinhos, bonecas, animais, loucinhas, etc)
2 (dois) pacotes de colheres descartáveis - 100 unidades
1 (uma) colher de inox com o nome da criança gravado
10 (dez) pratinhos de papelão nº 5
1 (um) pacote de palitos de picolé
3 (três) pacotes de lenços umedecidos
1 (um) livro de Literatura Infantil - banho
1 (um) livro de Literatura Infantil com detalhes sensoriais (sons, texturas)
1 (uma) camiseta de adulto (usada, tipo baby look) para trabalhar com tinta (Observar o tamanho da criança)
3 (três) metros de fita bebê
2 (dois) metros de fita larga
1 (um) chapéu, uma bolsa (pequenos e usados, para brincar)
2 (dois) metros de TNT
1 (um) metro de tecido americano (grosso) – cor crua
1 (um) novelo de lã (amarelo, vermelho, azul, verde, preto, branco... escolher uma cor)
Vinte centímetros de feltro
1 (uma) revista usada
1 (um) jornal usado
MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)
1 (uma) muda de roupa de inverno e de verão (na mochila)
1 (uma) pasta-catálogo com 150 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa)
1 (um) lençol com elástico para berço (com o nome bordado ou estampado)
1 (um) travesseiro com o nome bordado
ORIENTAÇÕES AOS PAIS
05/02/2019 - Entrega do material escolar completo para a professora.
Se possível, trazer a criança para o primeiro contato com a professora.
Local: sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 17h
Obs.: O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e uma agenda.
11/02/2019 - Início das Aulas
Horário: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747
Maria Guria: 362 67022
Maguisi: 3052 2032 / 999291841

RELAÇÃO DE MATERIAL 2019 / I INFANTIL
MATERIAIS DE USO COLETIVO
100 (cem) folhas de papel sulfite A4 brancas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
70 (setenta) folhas de papel Canson A4 coloridas
30 (trinta) folhas de papel Canson A4 brancas
2 (duas) folhas de papel cartão - dupla face (lisas)
2 (duas) folhas de papel crepon
2 (duas) cartolinas brancas
2 (duas) folhas de E.V.A.
2 (dois) envelopes (tamanho A4)
1 (um) tubo grande de cola (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
2 (dois) tubos de cola bastão (boa qualidade)
1 (uma) caixa de giz de cera
1 (uma) caneta de retroprojetor
2 (dois) potes de guache – 250ml
1 (um) tubo de cola gliter
1 (uma) tesoura sem ponta
2 (dois) potes de massa de modelar - 500g (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo de areia (observar a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo – 2 a 3 anos (carrinhos, bonecas, animais, loucinhas etc.)
1 (um) jogo educativo (de qualidade)
1 (um) bambolê
10 (dez) pratos de papelão nº 3
1 (um) pacote de colher descartável – 50 unidades
4 (quatro) pacotes de lenços umedecidos
1 (um) livro de Literatura Infantil - Lista no verso
2 (duas) revistas usadas – exceto de moda
1 (uma) fantasia (pode ser usada, se estiver em bom estado de conservação) para ficar na escola
Aviamentos: botões variados, 10 metros de fita cetim (nº 1, ou nº 2, ou nº 3)
1 (um) metro de tecido americano grosso (cor crua)
MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)
1 (uma) muda de roupa de inverno e de verão (na mochila)
1 (uma) camiseta tipo baby look adulto (usada) para trabalhar com tinta
1 (uma) almofada medindo 35 x 35 cm, capa com velcro e com o nome da criança
1 (uma) pasta-catálogo com 100 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa)
1 (um) copo de plástico ou garrafinha para água

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
05/02/2019 - Entrega do material escolar completo para a professora.
Local: sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 17h
Obs.: O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e uma agenda.
11/02/2019 - Início das Aulas
Horário: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747
Maria Guria: 362 67022
Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841

SUGESTÕES DE LIVROS INFANTIS
I INFANTIL – 2019

Coleção Ratinha Ninoca
Autor: Lucy Cousins
Editora: Ática
- Ninoca vai brincar no parque
- O aniversário da Ninoca
Coleção De fio a pavio
Editora: Positivo
- É muito louco
Autora: Márcia Leite
Coleção Lelé da Cuca
Autor: Jackie Robb
Editora: Ática
- A história do tatu
- A história do morcego
Coleção Escadinha
Autora: Lúcia Pimentel Góes
Editora do Brasil S.A.
- A nuvem
- Chapeuzinho preto
- A patota da pipoca
- A cigarra e o grilo
- A peteca sapeca
- O jacaré e o gato
- O circo da aranha
Coleção Primeiras decisões
Autor: Alejandro Rosas
Editora: Scipione
- Bibi fala em público
- Bibi come tudo
- Bibi compartilha suas coisas
- Bibi e a natureza
- Bibi corta o cabelo
- Bibi vai para a escola
- Bibi toma banho
- Bibi vai para a sua cama

Coleção estrelinhas
Autora Sonia Junqueira
Editora: Ática
- O pato e o sapo
- A foca famosa
- O macaco e a mola
- O peru de peruca
- Regina e o mágico
- O caracol vazante
- O menino e o muro
Coleção gato e rato
Autora: Mary França
Editora: Ática
- Que medo
- Fogo no céu
- O piquenique
- Dia e noite
- O jogo e a bola
- Surpresas
- Pega-pega
Coleção maus hábitos
Autora: Suelen Katerine A. Santos
Editora: Todalivro
- Eu tenho bons hábitos
- Higiene e saúde
Coleção estou crescendo!
Autora: Suelen Katerine A. Santos
Editora: Todalivro
- Estou crescendo!
- Cadê o xixi
- Estou crescendo! Tchau, tchau chupeta
Coleção Pequenos curiosos
Autora: Natalie Choux
- Meu livro das cores
- meu livro do corpo
- meu livro dos pets
- meu livro da fazenda
- meu livro das roupas
- meu livro dos filhotinhos

RELAÇÃO DE MATERIAL 2019 / II INFANTIL
MATERIAIS DE USO COLETIVO
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite A4 brancas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
50 (cinquenta) folhas de papel Canson A4 -180 gramas (10 brancas e 40 coloridas)
3 (três) folhas de papel cartão (dupla face)
2 (duas) cartolinas brancas
1 (uma) folha de cartolina decorada
4 (quatro) folhas de E.V.A. (3 folhas lisas e 1 decorada)
1 (um) tubo de cola bastão
1 (uma) caneta para retroprojetor
1 (uma) unidade de guache – 250ml (evitar as cores rosa e azul)
1 (um) pincel nº 16
3 (três) tubos de cola colorida (cores diversas)
1 (um) potinho de glitter
2 (duas) unidades de 500g de massa de modelar (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo de areia – (observar a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo – 3 a 4 anos (carrinhos, bonecas, animais, loucinhas etc.)
1 (um) jogo educativo – quebra-cabeça – 3 a 4 anos
1 (um) bambolê
1 (um) pacote de palito de picolé
1 (um) pacote de canudos
2 (dois) pacotes de lenços umedecidos
2 (dois) pacotes com 50 unidades de colheres descartáveis
1 (um) livro de Literatura Infantil – Lista no verso
1 (uma) fantasia (pode ser usada, se estiver em bom estado de conservação) para ficar na escola
1 (um) metro de tecido americano grosso (cor crua)
Aviamentos (botões, fitas, lã, retalhos de tecido...)
MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)
1 (uma) pasta-catálogo com 100 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa – plástico P.P.)
1 (um) estojo de canetinhas hidrocor 12 cores
1 (uma) caixa de lápis de cor jumbo 12 cores
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) avental de plástico
1 (uma) almofada medindo 35 x 35 cm, com velcro.

ORIENTAÇÕES AOS PAIS
05/02/2019 - Entrega do material escolar completo para a professora.
Local: sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 17h
Obs.: O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e uma agenda.
11/02/2019 - Início das Aulas
Horário: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747
Maria Guria: 362 67022
Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841

SUGESTÕES DE LIVROS INFANTIS
II INFANTIL - 2019
Editora Ática
- Mil pássaros pelo céu
- A escolinha do mar
- Nosso amigo ventinho
- O gato Massamê e aquilo que ele vê
- A bruxa Salomé
- A girafa e o mede-palmo
- Menina bonita do laço de fita

Editora do Brasil
- Os porquês do coração
Editora Ediouro
- A fantasia do lobo Barreto

Editora Paulinas
- A cesta da Maricota

Editora Todolivro
- Cachinhos Dourados e os três Ursos
- Brilha, brilha, estrelinha
- Fazendo novos amigos
- Aprendendo a ser gentil
- Aprendendo a ser educado
- Aprendendo a ajudar
- A borboleta espoleta
- O coelhinho engraçadinho
- A cigarra e a formiga
- A galinha dos ovos de ouro
- Quem mora no oceano?
- Quem mora na fazenda?
- Quem mora na selva?
- Quem mora no safári?
- A busca submarina de Guto
- Caio constrói uma grande surpresa
- Roque vai para a lua

Editora Panda Books
- O livro da família

Editora Brinque Book
- Corina curiosa e o maior buraco do mundo

Editora Ática
- O macaco medroso
- O menino e o muro
- A festa encrencada
- Clact... clact... clact
- Procura-se lobo
- É meu! Não empresto - Aprendendo
sobre generosidade

Editora FTD
- Dona Baratinha
Editora Wmf Martins Fontes
- Elmer, o Elefante Xadrez

Editora Nova Fronteira
Coleção “Que bicho será?”
- Que bicho será que a cobra comeu?
- Que bicho será que botou o ovo?
- Será mesmo que é bicho?
- Que bicho será que fez o buraco?

Editora Emberley
- Vai embora, grande monstro verde!

RELAÇÃO DE MATERIAL 2019 / III INFANTIL
MATERIAIS DE USO COLETIVO
100 (cem) folhas de papel sulfite A4 brancas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
50 (cinquenta) folhas de papel Canson A4 - 180 gramas (10 brancas e 40 coloridas)
1 (uma) folha de papel cartão (dupla face)
1 (uma) folha de papel crepon
2 (duas) folhas de cartolina branca
4 (quatro) folhas de E.V.A. (três simples e uma decorada)
1 (um) tubo grande de cola (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
4 (quatro) tubos de cola colorida
1 (uma) unidade de cola colorida com glitter
1 (um) potinho de glitter
1 (um) pincel para quadro branco
1 (um) pincel nº 12 ou 14
2 (duas) unidades de 500g de massa de modelar (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo de areia (Observar a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo – 4 a 5 anos (carrinhos, bonecas, animais, loucinhas etc.)
1 (um) jogo educativo – 4 a 5 anos
1 (uma) revista usada ( Cláudia, Manequim, Pais e Filhos, Super Interessante...)
1 (um) pacote de pratos de papelão nº 5 (10 unidades)
1 (um) pacote de palito de churrasco
1 (um) livro de Literatura Infantil – Lista no verso
1 (uma) fantasia (pode ser usada, se estiver em bom estado de conservação) para ficar na escola
1 (um) pote de tinta guache (250 ml)
1 (uma) caneta de retroprojetor (preta)
1 (um) pacote de balão
1 (um) metro de fita de cetim
5 (cinco) botões
1 (um) novelo de lã
MATERIAL INDIVIDUAL (Todos com o nome da criança)
Obs.: Entregar junto com o material de uso coletivo
1 (um) caderno grande – capa dura (48 folhas)
2 (dois) lápis pretos nº 2
1 (uma) borracha
1 (uma) pasta brasil
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (uma) caixa de lápis de cor - 12 cores
1 (um) estojo de canetinhas hidrocor – 12 cores
1 (uma) pasta-catálogo com 100 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa)
1 (uma) garrafa (squeeze) para água
1 (um) pacote de lenços umedecidos (para deixar na mochila)
ORIENTAÇÕES AOS PAIS
05/02/2019 - Entrega do material escolar completo para a professora.
Local: Sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 17h
Obs.: O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e uma agenda.
11/02/2019 - Início das Aulas
Horário: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747
Maria Guria: 362 67022
Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841

SUGESTÕES DE LIVROS INFANTIS
III INFANTIL - 2019

Editora Scipione
- Bibi compartilha suas coisas
- Bibi fala em público
- Bibi não chupa mais o dedo
- Bibi vai para a escola
- Bibi vai para a sua cama

Editora Nova Fronteira
Coleção “Que bicho será?”
- Que bicho será que a cobra comeu?
- Que bicho será que botou o ovo?
- Será mesmo que é bicho?
- Que bicho será que fez o buraco?

Editora Ática
- Nosso amigo ventinho
- O macaco medroso
- Maria vai com as outras
- João Feijão
- Siri Rafael
- A conversa das palavras
- As centopeias e seus sapatinhos
- Brinquedos falantes
- O menino e o muro
- A festa encrencada
- Clact... clact... clact
- Procura-se o lobo
- É meu! Não empresto! – Aprendendo sobre
generosidade.

Editora Brinque-Book
- O beijo
- Macaco Danado
- Os três lobinhos e o porco mau
- Bruxa, bruxa
- Corina curiosa e o maior buraco do mundo
- Vai embora, grande monstro verde!

Editora FTD
- Dona Baratinha
- A cesta da dona Maricota
- O sanduíche da Dona Maricota
Editora DCL (Difusão Cultural do Livro)
- O mundinho de boas atitudes
- O mundinho
- O mundinho azul
- O mundinho e os bichinhos de jardim
- O mundinho de paz
- Os animais do mundinho
- Vamos abraçar o mundinho
- As famílias do mundinho
- As brincadeiras do mundinho
- ABC do mundinho

Editora do Brasil
- O jacarezinho egoísta
- Os porquês do coração
Editora Ediouro
- A fantasia do lobo Barreto
- Onde está mamãe?
- A descoberta de Miguel
- Girafinha Flor faz uma descoberta
- Aviso ao Rei Leão
- Canguruzinho fujão
- Peixinho dourado vai passear
- Um cachorrinho para Kakau
- Pluminha procura amigos
- O gatinho perdido
- O coelhinho desobediente
- A tartaruga infeliz

RELAÇÃO DE MATERIAL 2019 / PRÉ-ESCOLAR

MATERIAIS DE USO COLETIVO
100 (cem) folhas de papel sulfite A4 brancas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
35 (trinta e cinco) folhas de papel Canson A4 coloridas (180 gramas)
1 (uma) folha de papel cartão (dupla face) – lisa
2 (duas) cartolinas brancas
2 (duas) folhas de E.V.A. (lisas)
1 (um) tubo de cola branca – 35 gramas (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) tubo de cola bastão – 40 gramas
2 (dois) tubos de cola colorida
1 (um) pincel nº 12 ou 14
500 (quinhentos) gramas de massa de modelar (Observar o prazo de validade e a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo de areia (Observar a qualidade do produto)
1 (um) brinquedo (de acordo com a idade da criança – carro, boneca, loucinhas, blocos de montar, bonecos...)
1 (um) jogo educativo de madeira - 5 a 6 anos (Matemática / Alfabetização)
1 (uma) revista usada (Cláudia, Veja, Pais e Filhos ou Super Interessante...)
1 (um) livro de Literatura Infantil – lista no verso
1 (um) gibi novo ou usado
1 (um) pacote de palitos de picolé
Meio metro de tecido americano – cor crua
Aviamentos: botões, renda, fitas, restos de lã, lantejoula (cores, tamanhos e espessuras variadas)
MATERIAL INDIVIDUAL – FICARÁ NO COLÉGIO
1 (um) caderno pequeno brochura (48 folhas)
1 (um) caderno grande brochura (48 folhas)
2 (dois) lápis pretos nº 2
1 (um) apontador
1 (uma) borracha
1 (uma) caixa de lápis de cor / grande - 12 cores (não comprar Jumbo)
1 (um) estojo de canetinhas hidrocor – 12 cores
1 (uma) pasta brasil (colocar o nome da criança)
1 (uma) pasta-catálogo com 100 plásticos (Os plásticos devem ter a espessura mais grossa)
1 (uma) tesoura sem ponta (colocar o nome da criança)
1 (uma) caneca plástica (trazer diariamente na lancheira)
1 (uma) colher (não descartável)
Obs.: Não precisa comprar estojo escolar.
ORIENTAÇÕES AOS PAIS
05/02/2019 - Entrega do material escolar completo para a professora.
Local: sala de aula da criança
Horário: das 13h30min às 17h
Obs.: O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e uma agenda.
11/02/2019 - Início das Aulas
Horário: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747
Maria Guria: 362 67022
Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841

SUGESTÕES DE LIVROS INFANTIS – PRÉ ESCOLAR – 2019

Galo, galo, não me calo
Autora: Sylvia Orthof
Coleção Todo mundo tem
Autora: Anna Claudia Ramos e Ana Raquel
Editora: Saraiva
- Casa
- Amigo
- Família
- Medo
Coleção Unidunitê
Autora: Alcy
Editora: Saraiva
- Tô dentro, tô fora...
- Um, dois, três, quatro...
Coleção Biblioteca
Autor: Ronni dos Santos Oliveira
Editora: Scipione
- Que frio!
Coleção do Arco da Velha
Autor: Sílvio Romero
Editora: Scipione
- Bão-ba-la-lão e outras parlendas
- O Cravo e a Rosa e outros cantos
- Quadrinhas Brasileiras
Coleção Barquinho de Papel
Autora: Ana Maria Machado
Editora: Ática
- Menina bonita do laço de fita
Coleção Leiturinhas
Autora: Regina Siguemoto
Editora: Scipione
- Ai, que medo!
- A Vaca Rebeca
- O Colibri e a Sucuri
Coleção Dó – ré – mi – fá
Editora: Scipione
- Isso não é brinquedo!
Autor:Ilan Brenman
- O Bolo de Belinha
Autora: Lúcia P. Góes
- Dentro da casa tem...
Autora: Márcia Alevi
Editora Lê
Autora: Teresinha Casasanta
Amigos até debaixo d’água
Cidade Original
Autora: Elaine Bueno Silva
Editora: Positivo
Coleção Passa Anel
Autora: Fernanda Lopes de Almeida
Editora: Ática

- A margarida friorenta
- Pinote, o fracote, e Janjão, o fortão
- As mentiras de Paulinho
Coleção Maneco Caneco
Autor: Luís Camargo
Editora: Ática
- Maneco Caneco chapéu de funil
- Bule de café
- Panela de arroz
- Folia de feijão
- A curiosidade premiada
Coleção Os medos que eu tenho
Autor: Ruth Rocha
Editora: Ática
- Será que vai doer?
- Tenho medo, mas dou um jeito!
- Ninguém gosta de mim
- Fantasma existe?
Coleção E agora?
Autor: Christian Lambrin
Editora: Ática
- Samira não quer ir à escola
- Júlio tem medo de escuro
- Edu vê televisão demais
- Luísa fala palavrão
Coleção Pique
Autor: Joel Rufino dos Santos
Editora: Ática
- O frio pode ser quente
- Porquês
- Queremos Natal com Papai Noel!
Coleção De fio a pavio
Viva Voz!
Autor: Léo Cunha
Editora: Positivo
Coleção Pé ante Pé
O esconderijo secreto das coisas misteriosas
Autor: Márcia Kupstas
Editora: Positivo
Qual é a cor do amor?
Autor: David Wytowucz
Todos merecem brincar!
Autores: Brigitte Weninger e Eve Tharlet
Autor: Todd Parr
. O livro da família
. Ler é uma gostosura
. Somos um do outro
. O Livro da paz
. Tudo bem ser diferente
. O livro da gratidão
. Tudo bem cometer erros
. O livro dos sentimentos

RELAÇÃO DE MATERIAL - 2019
1º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS DE USO COLETIVO
100 (cem) folhas de papel sulfite A4 brancas
15 (quinze) folhas pautadas A4 coloridas
100 (cem) folhas de papel sulfite coloridas
30 (trinta) folhas de papel Canson A4 coloridas – 180gr
4 (quatro) folhas de papel cartão (dupla face)
1 (uma) folha de papel cartão estampado
3 (três) folhas de papel duplex colorida
3 (três) folhas de E.V.A. (uma lisa e duas estampadas)
5 (cinco) envelopes para carta (tamanho 11 x 16)
2 (dois) tubos grandes de cola - 110g (Observar o prazo de
validade e a qualidade do produto)
1 (uma) unidade pequena de guache
1 (um) pincel nº 8
1 (um) estojo de canetas hidrocor Jumbo – 12 cores
(Observar a qualidade do produto)
1 (um) pincel atômico marcador permanente
3 (três) potes de 150g ou 1 (um) pote de 750g de massa de
modelar (Observar o prazo de validade e a qualidade do
produto)
1 (um) brinquedo de areia (Observar a qualidade do
produto)

1 (uma) revista usada (Cláudia, Manequim, Pais e
Filhos ou Super Interessante...)
1 (um) jornal
1 (um) livro de história infantil (ver lista de sugestões)
20 cm de velcro branco (2cm de largura)
3 (três) lápis pretos nº 2
1 (uma) borracha simples
1 (um) apontador simples
MATERIAL INDIVIDUAL
(Todos com o nome da criança)
1 (um) caderno meia pauta – tamanho A4 – 80 folhas
2 (dois) cadernos grandes de 96 folhas (capa dura com
espiral)
3 (três) lápis pretos nº 2
1 (uma) caixa de lápis de cor grande -12 cores
2 (duas) borrachas
1 (um) apontador
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) estojo para lápis
2 (dois) tubos de cola bastão
1 (uma) pasta plástica grampo trilho - para Arte

Obs.: Colocar o nome do aluno e o ano/série nos materiais de uso individual.
Nos cadernos e nos livros, colocar na capa o nome completo do aluno, o nome da disciplina e o ano/série.
ORIENTAÇÕES AOS PAIS

28/01/2019
29, 30, 31/01 e
1º/02/2019
06/02/2019

11/02/2019
UNIFORME:

13h30min às 17h30min
8h30min às 11h30min e
13h30min às 17h30min

Venda dos livros didáticos pelas Editoras, no
Espaço Integrado de Artes da Unisul.

8h30 às 11h30min
13h30min às 17h30min

Entrega do material de uso coletivo completo
para a professora.
Local: Sala de aula do aluno
O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e
uma agenda.

Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min

Início das aulas

Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408 / Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764 / Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747 / Maria Guria: 36267022 / Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841

LIVROS - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:
Conjunto dos Livros
SOMOS EDUCAÇÃO
R$ 274,00
PORTUGUÊS: Linguagens – 6ª Edição (Reformulada), 2017 - 1º ano
Editora Atual - Autor: William Cereja e Thereza Cochar
Valor à vista (dinheiro ou cartão de débito) ou
Parcelado no cartão de crédito (até 6x)
MATEMÁTICA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 1º ano - Editora Ática
EDITORA SANTILLANA
ESPANHOL: Nuevo Recreo 1 – com CD ROM - 3ª edição - 2014

Pagamento à vista: R$ 105,50

EDITORA ÁTICA
LÍNGUA INGLESA: HELLO! Kids 1º ano – Com CD ROM - 5ª Edição - 2018
Autora: Rita Bergin de Faria e Eliete Canesi Morino

Pagamento à vista R$ 122,50

Atenção: - Os livros do 1º ano do Ensino Fundamental são consumíveis, portanto não poderão ser adquiridos livros usados.

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial
do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAL / 2019
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

MATERIAIS DE USO COLETIVO
200 (duzentas) folhas de papel sulfite brancas
25 (vinte e cinco) folhas de papel sulfite coloridas
25 (vinte e cinco) folhas de papel sulfite coloridas com pauta
2 (duas) folhas de papel cartão colorido (dupla face)
2 (duas) folhas de E.V.A. (uma lisa e uma estampada)
1 (uma) folha de papel cartão decorado
1 (uma) cartolina branca
1 (um) metro de contact
10 (dez) envelopes para carta (tamanho 11 x 16)
1 (um) tubo grande de cola - 110g (Observar o prazo de validade e a
qualidade do produto)
4 (quatro) unidades de guache – cores variadas (2 normais e 2 com glitter)
1 (um) pincel nº 8 (para tinta)
1 (uma) folha de lixa fina (150g)
2 (dois) potes de 150 gramas de massa de modelar

1 (uma) revista usada (Cláudia, Manequim, Pais e Filhos ou Super
Interessante...)
Obs.:

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
1 (um) caderno meia pauta – tamanho A4 – 80 folhas
1 (um) caderno grande (brochura) para Língua Portuguesa - 48 folhas

1 (um) caderno grande (brochura) para Matemática - 48 folhas
1 (uma) pasta plástica grampo trilho (com nome do aluno)
1 (uma) pasta brasil
1 (uma) pasta canaleta plástica Rotoclip – amarela (para o livro de ouro)

1 (uma) caixa de lápis de cor
4 (quatro) lápis pretos nº 2 apontados (com nome)
1 (uma) borracha, um apontador e uma régua (com nome)
1 (uma) tesoura sem ponta (com nome)
1 (um) tubo de cola bastão (com nome)
1 (um) jogo de canetas hidrocor com 12 unidades (com nome)
1 (um) minidicionário de Português
10 (dez) folhas de papel canson A4 / branca – 180 gramas
20 (vinte) folhas de papel Canson A4 coloridas – 180 gramas
1 (um) material dourado individual (caixa de madeira)
3 (três) gibis novos ou usados

Colocar o nome do aluno e o ano/série nos materiais de uso individual.
Nos cadernos e nos livros, colocar na capa o nome completo do aluno, o nome da disciplina e o ano/série.
No primeiro dia de aula, trazer somente lápis, borracha, lápis de cor e os cadernos de Língua Portuguesa e de
Matemática. Evitar trazer materiais de uso coletivo e os livros nesse dia.
ORIENTAÇÕES AOS PAIS

28/01/2019
29, 30, 31/01 e
1º/02/2019

13h30min às 17h30min
8h30min às 11h30min e
13h30min às 17h30min

06/02/2019

11/02/2019
UNIFORME:

8h30 às 11h30min
13h30min às 17h30min
Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min

Venda dos livros didáticos pelas Editoras, no
Espaço Integrado de Artes da Unisul.
Entrega do material de uso coletivo completo
para a professora.
Local: Sala de aula do aluno
O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e
uma agenda.
Início das aulas

Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408 / Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764 / Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747
/ Maria Guria: 36267022
/ Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841

LIVROS – 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:
SOMOS EDUCAÇÃO (Editora Ática e Saraiva)
Conjunto dos Livros
PORTUGUÊS: Linguagens – 6ª Edição (Reformulada), 2017 - 2º ano
R$ 417,00
Editora Atual - Autor: William Cereja e Thereza Cochar
MATEMÁTICA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 2º ano
Valor à vista (dinheiro ou cartão de débito) ou
CIÊNCIAS: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 2º ano
Parcelado no cartão de crédito (até 6x)
EDITORA SANTILLANA

Pagamento à vista: R$ 105,50

ESPANHOL: Nuevo Recreo 2 – com CD ROM - 3ª edição - 2014
EDITORA ÁTICA
LÍNGUA INGLESA: HELLO! Kids 2º ano – Com CD ROM - 5ª Edição - 2018
Autora: Rita Bergin de Faria e Eliete Canesi Morino

Pagamento à vista R$ 122,50

Atenção: Os livros do 2º ano do Ensino Fundamental são consumíveis, portanto não poderão ser adquiridos livros usados.

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial
do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAL /2019
3º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS DE USO COLETIVO
25 (vinte e cinco) folhas de papel sulfite brancas
25 (vinte e cinco) folhas de papel sulfite coloridas
1 (uma) folha de papel cartão (dupla face)
10 (dez) folhas de papel canson brancas – 180 gramas
10 (dez) folhas de papel canson coloridas – 180 gramas
1 (uma) cartolina branca
1 (um) tubo grande de cola - 110g
4 (quatro) unidades de guache – cores variadas (2 normais e 2 com glitter)

1 (um) tubo de tinta para tecido
1 (um) pincel nº 10 (para tinta)
1 (uma) aquarela em pastilha (12 cores)
Observações:
- Colocar o nome do aluno e o ano/série nos materiais de uso
individual.
- Nos cadernos e nos livros, colocar na capa o nome
completo do aluno, o nome da disciplina e o ano/série.
- No primeiro dia de aula, trazer somente lápis, borracha,
lápis de cor e os cadernos de Língua Portuguesa e de
Matemática. Evitar trazer materiais de uso coletivo e os
livros nesse dia.
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

1 (um) caderno grande para produção textual - 48 folhas

1(um) caderno grande (96 folhas) para as disciplinas integradas História, Geografia e Ciências (fazer a divisão das disciplinas)
1 (um) caderno grande para Língua Portuguesa - 48 folhas

1 (um) caderno grande para Matemática - 48 folhas
1 (uma) pasta grampo trilho (com nome do aluno) para Arte
1 (uma) borracha, uma régua e um apontador
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) tubo de cola
3 (três) lápis pretos apontados
1 (uma) caixa de lápis de cor
5 (cinco) envelopes para carta (tamanho 11 x 16)
1 (uma) pasta brasil para papel A4, com elástico, de plástico
1 (um) jogo de caneta hidrocor (12 cores)
1 (um) minidicionário de Português
1 (um) livro de literatura infantil (adequado para a série)
2 (dois) gibis novos ou usados
10 (dez) folhas de papel canson A4 brancas
10 (dez) folhas de papel canson A4 coloridas
6 (seis) folhas de papel vegetal A4
1 (um) pacote de palitos de churrasco ou palitos de picolé (grande)
1 (um) pote de massinha de modelar – 500g

ORIENTAÇÕES AOS PAIS:

28/01/2019
29, 30, 31/01 e
1º/02/2019
06/02/2019

11/02/2019
UNIFORME:

13h30min às 17h30min
8h30min às 11h30min e
13h30min às 17h30min

Venda dos livros didáticos pelas Editoras, no
Espaço Integrado de Artes da Unisul.

8h30 às 11h30min
13h30min às 17h30min

Entrega do material de uso coletivo completo
para a professora.
Local: Sala de aula do aluno
O aluno receberá, nesse dia, uma lancheira e
uma agenda.

Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min

Início das aulas

Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408 / Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764 / Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747 / Maria Guria: 36267022
/
Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841
LIVROS – 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

SOMOS EDUCAÇÃO
PORTUGUÊS: Linguagens – 6ª Edição (Reformulada), 2017 - 3º ano
Editora Atual - Autor: William Cereja e Thereza Cochar.
MATEMÁTICA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 3º ano. Editora Ática
CIÊNCIAS: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 3º ano. Editora Ática
GEOGRAFIA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 3º ano. Editora Ática
HISTÓRIA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 3º ano. Editora Ática
EDITORA SANTILLANA

Conjunto dos Livros
R$ 673,00
Valor à vista (dinheiro ou cartão de débito) ou
Parcelado no cartão de crédito (até 6x)

Pagamento à vista: R$ 105,50

ESPANHOL: Nuevo Recreo 3 – com CD ROM - 3ª Edição - 2014
EDITORA ÁTICA
LÍNGUA INGLESA: HELLO! Kids 3º ano – Com CD ROM - 5ª Edição - 2018
Autora: Rita Bergin de Faria e Eliete Canesi Morino

Pagamento à vista R$ 127,00

Atenção: Os livros do 3º ano do Ensino Fundamental são consumíveis, portanto não poderão ser adquiridos livros usados.

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial do
Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAL / 2019
4º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS DE USO COLETIVO

25 (vinte e cinco) folhas de papel sulfite brancas
25 (vinte e cinco) folhas de papel sulfite coloridas
1 (uma) folha de papel cartão preto (dupla face)
10 (dez) folhas de papel Canson brancas – 180 gramas
1 (uma) folha de cartolina branca
1 (uma) folha de cartolina colorida
1 (um) tubo grande de cola - 110g (Observar o prazo de
validade e a qualidade do produto)
3 (três) tubos de cola colorida
4 (quatro) unidades de guache – cores variadas (2 normais e
2 com glitter)
1 (uma) caixa de giz de cera
1 (um) tubo de tinta para tecido
1 (um) pincel nº 14 (para tinta)
2 (duas) revistas usadas
2 (dois) jornais usados
Retalhos de lã
Observações:
- Colocar o nome do aluno e o ano/série nos materiais de uso
individual.
- Nos cadernos e nos livros, colocar na capa o nome completo do
aluno, o nome da disciplina e o ano/série.
- No primeiro dia de aula, trazer somente lápis, borracha, lápis de cor
e os cadernos de Língua Portuguesa e de Matemática. Evitar trazer
materiais de uso coletivo e os livros nesse dia.

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
1 (um) caderno grande (96 folhas) para História, Ciências e
Geografia (faça a divisão das disciplinas)
1 (um) caderno grande para Língua Portuguesa - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Produção Textual - 48 folhas
1 (um) caderno grande para Matemática - 96 folhas
1 (uma) pasta plástica grampo trilho (com nome do aluno) para Arte

1 (um) lápis 6B para Arte
2 (dois) lápis pretos apontados
1 (uma) caixa de lápis de cor
1 (uma) borracha, uma régua e um apontador
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) tubo de cola 110 gramas
1 (uma) pasta brasil para papel A4, com elástico, de plástico
1 (um) jogo de canetas hidrocor 12 cores
1 (uma) caneta marca-texto (amarela)
1 (um) minidicionário de Português
2 (dois) gibis novos ou usados
2 (dois) livros de Literatura novos ou usados (Observar a
faixa etária)
3 (três) folhas de papel vegetal A4
20 folhas de papel canson coloridas A4
10 folhas de papel canson brancas A4
20 (vinte) folhas sulfite com pauta
5 (cinco) envelopes para carta (tamanho 11 x 16)

ORIENTAÇÕES AOS PAIS:

28/01/2019

13h30min às 17h30min

29, 30, 31/01 e
1º/02/2019

8h30min às 11h30min e
13h30min às 17h30min
8h30 às 11h30min
13h30min às 17h30min

06/02/2019

11/02/2019
UNIFORME:

Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min

Venda dos livros didáticos pelas Editoras, no
Espaço Integrado de Artes da Unisul.
Entrega do material de uso coletivo completo
para a professora.
Local: Sala de aula do aluno
O aluno receberá, nesse dia, uma pasta e uma
agenda.
Início das aulas

Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408 / Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764 / Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747 / Maria Guria: 36267022 / Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841
LIVROS – 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

SOMOS EDUCAÇÃO
PORTUGUÊS: Linguagens – 6ª Edição (Reformulada), 2017 - 4º ano
Editora Atual - Autor: William Cereja e Thereza Cochar.
MATEMÁTICA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 4º ano. Editora Ática
CIÊNCIAS: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 4º ano. Editora Ática
GEOGRAFIA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 4º ano. Editora Ática
HISTÓRIA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 4º ano. Editora Ática
EDITORA SANTILLANA
ESPANHOL: Nuevo Recreo 4 – com CD ROM - 3ª Edição - 2014
EDITORA ÁTICA
LÍNGUA INGLESA: HELLO! Kids 4º ano – Com CD ROM - 5ª Edição - 2018

Conjunto dos Livros
R$ 686,00
Valor à vista (dinheiro ou cartão de débito)
ou
Parcelado no cartão de crédito (até 6x)
Pagamento à vista: R$ 105,50
Pagamento à vista R$ 127,00

Autora: Rita Bergin de Faria e Eliete Canesi Morino

Atenção: - Os livros do 4º ano do Ensino Fundamental são consumíveis, portanto não poderão ser adquiridos livros usados.
Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018: https://distribuidoracuritibacle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial do Colégio, nos
dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAL / 2019
5º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
1 (um) caderno grande (96 folhas) para História, Ciências e
Geografia (as professoras farão a divisão das matérias)
1 (um) caderno grande (brochura) para Língua Portuguesa - 96 folhas

1 (um) caderno grande brochura para Matemática - 96 folhas
1 (uma) pasta plástica grampo trilho (com nome do aluno) para Arte

1 (um) lápis 6B para Arte
2 (duas) canetas esferográficas azuis
3 (três) lápis pretos apontados
1 (uma) caixa de lápis de cor
2 (duas) borrachas
1 (uma) régua e um apontador
1 (uma) tesoura sem ponta
2 (dois) tubos de cola
1 (uma) pasta brasil, com elástico, de plástico
1 (um) corretivo
1 (um) marca-texto
5 (cinco) envelopes para carta (tamanho 11 x 16)
Obs.:

MATERIAIS DE USO COLETIVO
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite coloridas
50 (cinquenta) folhas de papel sulfite brancas
10 (dez) folhas de papel canson A4 /colorido – 180 gramas
10 (dez) folhas de papel canson A4 / branca – 180 gramas
2 (duas) folhas de papel cartão colorido
1 (um) tubo grande de cola - 110g (observar o prazo de validade e a
qualidade do produto)
3 (três) tubos de cola colorida
2 (duas) unidades de guache - cores variadas
1 pincel nº 20 (para tinta)
2 (dois) gibis novos ou usados
2 (duas) folhas de E.V.A coloridas
1 (uma) folha de E.V.A. decorado
20 (vinte) folhas de papel almaço

- Colocar o nome do aluno e o ano/série nos materiais de uso individual.
- Nos cadernos e nos livros, colocar na capa o nome completo do aluno, o nome da disciplina e o ano/série.
- Sugerimos que os cadernos tenham o número de folhas solicitadas, para evitar desperdício e peso desnecessário.
ORIENTAÇÕES AOS PAIS:

28/01/2019
29, 30, 31/01 e
1º/02/2019
06/02/2019

11/02/2019
UNIFORME:

13h30min às 17h30min
8h30min às 11h30min e
13h30min às 17h30min

Venda dos livros didáticos pelas Editoras, no
Espaço Integrado de Artes da Unisul.

8h30 às 11h30min
13h30min às 17h30min

Entrega do material de uso coletivo completo
para a professora.
Local: Sala de aula do aluno
O aluno receberá, nesse dia, uma pasta e uma
agenda.

Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min

Início das aulas

Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408 / Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764 / Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 3626 9747 / Maria Guria: 36267022
/ Maguisi: 3052 2032 / 99929 1841
LIVROS – 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL:

SOMOS EDUCAÇÃO
PORTUGUÊS: Linguagens – 6ª Edição (Reformulada), 2017 - 5º ano
Editora Atual - Autor: William Cereja e Thereza Cochar.
MATEMÁTICA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 5º ano. Editora Ática
CIÊNCIAS: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 5º ano. Editora Ática
GEOGRAFIA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 5º ano. Editora Ática
HISTÓRIA: Projeto Ápis – 3ª Edição, 2017 - 5º ano. Editora Ática
EDITORA SANTILLANA

Conjunto dos Livros
R$ 686,00
Valor à vista (dinheiro ou cartão de débito) ou
Parcelado no cartão de crédito (até 6x)

Pagamento à vista: R$ 105,50

ESPANHOL: Nuevo Recreo 5 – com CD ROM - 3ª Edição - 2014
EDITORA ÁTICA
LÍNGUA INGLESA: HELLO! Kids 5º ano – Com CD ROM - 5ª Edição - 2018
Autora: Rita Bergin de Faria e Eliete Canesi Morino

Pagamento à vista R$ 127,00

1 minidicionário de Português e 1 minidicionário de Inglês
Atenção: - Os livros do 5º ano do Ensino Fundamental são consumíveis, portanto não poderão ser adquiridos livros usados.

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira
presencial do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAL / 2019
6º ANO
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL:
1 (um) caderno grande para História - 96 folhas (caderno
exclusivo)
1 (um) caderno grande para Geografia - 96 folhas (caderno
exclusivo)
1 (um) caderno grande para Língua Portuguesa - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Ciências - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Matemática - 96 folhas
1 (um) caderno pequeno para Espanhol - 48 folhas
1 (um) caderno pequeno para Inglês - 48 folhas
1(um) caderno pequeno para Liderança- 48 folhas
1 (um) caderno grande de desenho para Arte
2 (duas) canetas esferográficas azuis
3 (três) lápis pretos
1(uma) caneta marca texto
1 (uma) caixa de lápis de cor aquarelável ( 12 cores)
1 (uma) caixa de giz de cera
1 (um) jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (uma) régua de 30 cm
1 (um) tubo de cola bastão
1 (um) lápis 6B
1 (uma) borracha
1 prancheta de madeira com nome e turma
1 (um) jaleco

MATERIAL PARA A DISCIPLINA DE ARTE:
USO COLETIVO
1 (um) bloco de papel canson A4 para desenho.
100 (cem) folhas sulfites brancas
1 (uma) folha de papel camurça
1 (uma) folha de papel duplex
1 (uma) folha de E.V.A
1 (uma) cx de carvão para desenho
1 (uma) caneta preta para retroprojetor
1 (um) rolinho de espuma pequeno
10 (dez) tampas de garrafa pet
1 (uma) cola tenaz
1 (uma) cola dimensional
1 (uma) cola glitter
2 (dois) pincéis: nº 0 e 04
2 (dois) potes de tinta guache de 250 ml

ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS:
29/01/2019 - Feira dos livros usados
Local: Hall de entrada do Colégio Dehon
Horário: 13h30min
Poderão ser comprados os livros de Matemática, Ciências, História e Geografia.
30/01/2019 à 01/02/2019- Venda dos livros didáticos pelas editoras
Local: Espaço Integrado de Artes – Unisul (Bolha).
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
05 e 06/02/2019 - O aluno entrega o material de Arte (uso coletivo) e recebe o “Kit Escolar Dehon”
contendo pasta, penal e agenda.
Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min
11/02/2019 - Início das aulas
Horário: Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 36269747
Maria Guria: 36267022
Maguisi: 3052 2032 / 999291841
(*) Para uso no Laboratório de Ciências (aulas mensais):
Jaleco branco (manga comprida, 15 cm abaixo do joelho).

RELAÇÃO DE LIVROS 6º ANO – 2019
HISTÓRIA: Jornadas.his – 6º Ano
Autores: Maria Luísa Vaz e Silvia Panazzo
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
GEOGRAFIA: Jornadas.geo – 6º Ano
Autores: Marcelo Moraes Paula e Maria Rama
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
*Atlas Geográfico atualizado (deve apresentar também os continentes)
MATEMÁTICA: Projeto Telaris – 6º Ano
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora Ática – 2. Edição 2015
CIÊNCIAS: Projeto Teláris Ciências (Vida na Terra) - 7º Ano (Este livro será usado também no 7º Ano em 2020)
Autor: Fernando Gewandsznajder
Editora Ática – 2. Edição 2015
LÍNGUA PORTUGUESA: Português Linguagens 6º ano
Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna
Editora Atual – 9. Edição 2018
*Minidicionário Soares Mora da Língua Portuguesa – Ed. Saraiva (sugestão)
INGLÊS: Hello! Teens Stage 6
Autores: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora ática – 7. Edição 2015
*Minidicionário de Inglês – Antônio Olinto – Ed. Saraiva ( sugestão)
ESPANHOL : Español Sin Fronteras volumen 1 (Este livro será usado também no 7º Ano em 2020)
Autores: María de los Ángeles J. García & Josephine Sánchez Hernández
Editora Scipione - 5. Edição 2012
*Minidicionário de Espanhol - Editora Saraiva (sugestão)
ORIENTAÇÕES – COMPRA DOS LIVROS DIDÁTICOS 2019
Nos dias 30/01, 31/01 e 01/02/2019, as editoras farão a venda dos livros didáticos diretamente aos pais
no Colégio Dehon.
Horário de atendimento: Matutino: 8h30min às 11h30min / Vespertino: 13h30min às 17h30min.

Editora SARAIVA
Livro de Geografia
Livro de Português
Livro de Inglês
Livro de Espanhol
Livro de História
Livro de Matemática
Livro de Ciências

Valor à vista (dinheiro, ou cartão de débito) ou
Parcelado em até 6x (cartão de crédito)
R$161,10
R$174,15
R$135,75
R$121,70
R$161,10
R$165,50
R$159,40

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial
do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAIS / 2019
7º ANO
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL:

MATERIAL PARA A DISCIPLINA DE ARTE:
USO COLETIVO

1(um) caderno grande para História - 96 folhas (caderno
exclusivo)
1 (um) caderno grande para Geografia - 96 folhas
(caderno exclusivo)
1 (um) caderno grande para Língua Portuguesa- 96 folhas
1 (um) caderno grande para Ciências – 96 folhas
1 (um) caderno grande para Matemática - 96 folhas
1 (um) caderno pequeno para Espanhol - 48 folhas
1 (um) caderno pequeno para Inglês - 48 folhas
1(um) caderno pequeno para Liderança - 48 folhas
1 (um) caderno grande de desenho para Arte
2 (duas) canetas esferográficas azuis
3 (três) lápis pretos
1(uma) caneta marca texto
1 (uma) caixa de lápis de cor aquarelável ( 12 cores)
1 (uma) caixa de giz de cera
1 (um) jogo de canetinha hidrocor (12 cores)
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (uma) régua de 30 cm
1 (um) tubo de cola
1 (um) lápis 6B
1(um) transferidor
1 (uma) borracha
1 (um) jaleco (*)

1 (um) bloco de papel canson A4 para desenho.
100 (cem) folhas sulfites brancas
1 (uma) folha de papel camurça
1 (uma) folha de papel duplex
1 (uma) folha de E.V.A
1 (uma) cx de carvão para desenho
1 (uma) caneta preta para retroprojetor
1 (um) rolinho de espuma pequeno
10 (dez) tampas de garrafa pet
1 (uma) cola tenaz
1 (uma) cola dimensional
1 (uma) cola gliter
2 (dois) pincéis: nº 08 e 10
2 (dois) potes de tinta guache de 250 ml
1 (uma) folha de papel cartão

ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS:
29/01/2019 - Feira dos livros usados
Local: Hall de entrada do Colégio Dehon
Horário: 13h30min
Poderão ser comprados os livros de Matemática, História e Geografia. O livro de Ciências poderá ser
comprado pelos alunos novos.
30/01/2019 à 01/02/2019- Venda dos livros didáticos pelas editoras
Local: Espaço Integrado de Artes - Unisul (Bolha).
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
05 e 06/02/2019 - O aluno entrega o material de Arte (uso coletivo) e recebe o “Kit Escolar Dehon”
contendo pasta e penal.
Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min
11/02/2019 - Início das aulas
Horário: Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 36269747
Maria Guria: 36267022
Maguisi: 3052 2032 / 999291841
(*) Para uso no Laboratório de Ciências (aulas mensais):
Jaleco branco (manga comprida, 15 cm abaixo do joelho).

RELAÇÃO DE LIVROS 7º ANO – 2019
CIÊNCIAS: Projeto Teláris Ciências (Vida na Terra) – 7º Ano (Este livro foi usado no 6º ano em 2018)
Autores: Fernando Gewandsznadjer
Editora Ática – 2. Edição 2015
HISTÓRIA: Jornadas.his – 7º Ano
Autores: Maria Luísa Vaz e Silvia Panazzo
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
GEOGRAFIA: Jornadas.geo – 7º Ano
Autores: Marcelo Moraes Paula e Maria Rama
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
*Atlas Geográfico atualizado (deve apresentar também os continentes)
MATEMÁTICA: Projeto Telaris – 7º Ano
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora Ática – 2. Edição 2015
LÍNGUA PORTUGUESA: Português Linguagens 7º ano
Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna
Editora Atual – 9. Edição 2018
*Minidicionário Soares Mora da Língua Portuguesa – Ed. Saraiva (sugestão)
INGLÊS Hello! Teens Stage 7
Autores: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora ática – 7. Edição 2015
*Minidicionário de Inglês – Antônio Olinto – Ed. Saraiva ( sugestão)
ESPANHOL : Español Sin Fronteras volumen 1 (Este livro foi usado no 6º ano em 2018)
Autores: María de los Ángeles J. García & Josephine Sánchez Hernández
Editora Scipione - 5. Edição 2011
*Minidicionário de Espanhol - Editora Saraiva (sugestão)

ORIENTAÇÕES – COMPRA DOS LIVROS DIDÁTICOS 2019
Nos dias 30/01, 31/01 e 01/02/2019, as editoras farão a venda dos livros didáticos diretamente aos
pais no Colégio Dehon.
Horário de atendimento: Matutino: 8h30min às 11h30min / Vespertino: 13h30min às 17h30min.

Editora SARAIVA
Livro de Geografia
Livro de Português
Livro de Inglês
Livro de Espanhol
Livro de História
Livro de Matemática
Livro de Ciências

Valor à vista (dinheiro, ou cartão de débito)
ou
Parcelado em até 6x (cartão de crédito)
R$161,10
R$174,15
R$135,75
R$121,70
R$161,10
R$165,50
R$159,40

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial
do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAIS / 2019
8º ANO
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL:
1 (um) caderno grande para História - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Geografia - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Líng. Portuguesa - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Ciências - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Matemática - 96 folhas
1 (um) caderno pequeno para Espanhol - 48 folhas
1 (um) caderno pequeno para Inglês - 48 folhas
1(um) caderno pequeno para Liderança- 48 folhas
1 (um) caderno grande de desenho para Arte
2 (duas) canetas esferográficas azuis
3 (três) lápis pretos
1(uma) caneta marca texto
1 (um) jogo de canetinha hidrocor
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) tubo de cola
1 (um ) compasso
1 (uma) caixa de lápis de cor aquarelável ( 12 cores)
1 (uma) caixa de giz de cera
1 (uma) régua de 30 cm
1 (um) lápis 6B
1 (uma) borracha
1 (um) jaleco (*)

MATERIAL PARA A DISCIPLINA DE ARTE
USO COLETIVO
1 (um) bloco de papel canson A4 para desenho.
100 (cem) folhas sulfites brancas
1 (uma) folha de papel camurça
1 (uma) folha de papel duplex
1 (uma) folha de E.V.A
1 (uma) caixa de carvão para desenho
1 (uma) caneta preta para retroprojetor
1 (uma) rolinho de espuma pequeno
10 (dez) tampas de garrafa pet
1 (uma) cola tenaz
1 (uma) cola dimensional
1 (uma) cola glitter
2 (dois) pincéis: nº 12 e 14
2 (dois) potes de tinta guache de 250 ml
1 (uma) folha de papel cartão
1 tinta nanquim preta
1 (uma) folha de papel cartão

ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS:
29/01/2019 - Feira dos livros usados
Local: Hall de entrada do Colégio Dehon
Horário: 13h30min
Poderão ser comprados os livros de Matemática, Ciências, História e Geografia.
30/01/2019 à 01/02/2019 - Venda dos livros didáticos pelas editoras
Local: Espaço Integrado de Artes – Unisul (Bolha).
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
05 e 06/02/2019 - O aluno entrega o material de Arte (uso coletivo) e recebe o “Kit Escolar Dehon”
contendo pasta e penal.
Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min
11/02/2019 - Início das aulas
Horário: Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 36269747
Maria Guria: 36267022
Maguisi: 3052 2032 / 999291841
(*) Para uso no Laboratório de Ciências (aulas mensais):
Jaleco branco (manga comprida, 15 cm abaixo do joelho).

RELAÇÃO DE LIVROS 8º ANO – 2019
HISTÓRIA: Jornadas.his – 8º Ano
Autores: Maria Luísa Vaz e Silvia Panazzo
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
GEOGRAFIA: Jornadas.geo – 8º Ano
Autores: Marcelo Moraes Paula e Maria Rama
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
*Atlas Geográfico atualizado (deve apresentar também os continentes)
MATEMÁTICA: Projeto Telaris – 8º Ano
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora Ática – 2. Edição 2015
CIÊNCIAS: Projeto Teláris Ciências (Nosso Corpo) – 8º Ano
Autor: Fernando Gewandsznajder
Editora Ática – 2. Edição 2015
LÍNGUA PORTUGUESA: Português Linguagens 8º ano
Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna
Editora Atual – 9. Edição 2018
*Minidicionário Soares Mora da Língua Portuguesa – Ed. Saraiva (sugestão)
INGLÊS: Hello! Teens Stage 8
Autores: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora ática – 7. Edição 2015
*Minidicionário de Inglês – Antônio Olinto – Ed. Saraiva ( sugestão)
ESPANHOL: Español Sin Fronteras volumen 2 (Este livro será usado também no 9º Ano em 2020)
Autores: María de los Ángeles J. García & Josephine Sánchez Hernández
Editora Scipione – 4. Edição 2011
* Minidicionário de Espanhol - Editora Saraiva (sugestão)
ORIENTAÇÕES – COMPRA DOS LIVROS DIDÁTICOS 2019
Nos dias 30/01, 31/01 e 01/02/2019, as editoras farão a venda dos livros didáticos diretamente aos
pais no Colégio Dehon.
Horário de atendimento: Matutino: 8h30min às 11h30min / Vespertino: 13h30min às 17h30min.

Editora SARAIVA
Livro de Geografia
Livro de Português
Livro de Inglês
Livro de Espanhol
Livro de História
Livro de Matemática
Livro de Ciências

Valor à vista (dinheiro, ou cartão de débito)
ou
Parcelado em até 6x (cartão de crédito)
R$161,10
R$174,15
R$135,75
R$121,70
R$161,10
R$165,50
R$159,40

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial
do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

RELAÇÃO DE MATERIAIS / 2019
9ºANO
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL
1 (um) caderno pequeno para Espanhol - 48 folhas
1 (um) caderno pequeno para Inglês - 48 folhas
1(um) caderno pequeno para Liderança – 48 folhas
1 (um) caderno grande de desenho para Artes
1 (um) caderno grande para História - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Geografia - 96 folhas
1 (um) caderno grande para Líng. Portuguesa - 96 folhas

1 (um) caderno grande para Matemática - 96 folhas
2 (dois) cadernos grandes para Ciências (Física /
Química) - 96 folhas
2 (duas) canetas esferográficas azuis
3 (três) lápis pretos
1(uma) caneta marca-texto
1 (uma) tesoura sem ponta
1 (um) jogo de canetinha hidrocor
1 (um) tubo de cola
1 (um) lápis 6B
1 (uma) borracha
1(uma) caixa de giz de cera
1 (um) jaleco (*)

MATERIAL PARA A DISCIPLINA DE ARTE
(USO COLETIVO)
1 (um) bloco de papel canson A4 para desenho.
100 (cem) folhas sulfites brancas
1 (uma) folha de papel camurça
1 (uma) folha de papel duplex
1 (uma) folha de E.V.A
1 (uma) caixa de carvão para desenho
1 (uma) caneta preta para retroprojetor
1 (um) rolinho de espuma pequeno
10 (dez) tampas de garrafa pet
1 (uma) cola tenaz
1 (uma) cola dimensional
1 (uma) cola glitter
2 (dois) pincéis: nº 16 e 20
2 (dois) potes de tinta guache de 250 ml

ORIENTAÇÕES AOS PAIS / RESPONSÁVEIS:
29/01/2019 - Feira dos livros usados
Local: Hall de entrada do Colégio Dehon
Horário: 13h30min
Poderão ser comprados os livros de Matemática, Ciências, História e Geografia.
30/01/2019 à 01/02/2019- Venda dos livros didáticos pelas editoras
Local: Espaço Integrado de Artes - Unisul (Bolha).
Horário: das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h30min
05 e 06/02/2019 - O aluno entrega o material de Arte (uso coletivo) e recebe o “Kit Escolar Dehon”
contendo pasta e penal.
Horário: 8h30min às 11h30min e das 14h às 17h30min
11/02/2019 - Início das aulas
Horário: Turno matutino: das 7h30min às 12 horas
Turno vespertino: das 13h30min às 17h50min
UNIFORME: Modelo padrão do Colégio, encontrado em lojas da cidade:
Fátima Confecções: 3626 5408
Loja Sueli: 3622 5868 / 3632 2764
Zenger Confecções: 3626 1466
Three D: 36269747
Maria Guria: 36267022
Maguisi: 3052 2032 / 999291841
(*) Para uso no Laboratório de Ciências (aulas mensais):
Jaleco branco (manga comprida, 15 cm abaixo do joelho).

RELAÇÃO DE LIVROS 9º ANO – 2019
HISTÓRIA: Jornadas.his – 9º Ano
Autores: Maria Luísa Vaz e Silvia Panazzo
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
GEOGRAFIA: Jornadas.geo – 9º Ano
Autores: Marcelo Moraes Paula e Maria Rama
Editora Saraiva – 3. Edição 2016
*Atlas Geográfico atualizado (deve apresentar também os continentes)
MATEMÁTICA: Projeto Telaris – 9º Ano
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora Ática – 2. Edição 2015
CIÊNCIAS (Química e Física): Projeto Teláris Ciências (matéria e energia) – 9º Ano
Autor: Fernando Gewandsznajder
Editora Ática – 2. Edição 2015
LÍNGUA PORTUGUESA: Português Linguagens 9º ano
Autores: William Cereja e Carolina Dias Vianna
Editora Atual – 9. Edição 2018
*Minidicionário Soares Mora da Língua Portuguesa – Ed. Saraiva (sugestão)
INGLÊS: Hello! Teens Stage 9
Autores: Eliete Canesi Morino e Rita Brugin de Faria
Editora ática – 7. Edição 2015
*Minidicionário de Inglês – Antônio Olinto – Ed. Saraiva ( sugestão)
ESPANHOL: Español Sin Fronteras volumen 2 (Este livro foi usado no 8º ano em 2018)
Autores: María de los Ángeles J. García & Josephine Sánchez Hernández
Editora Scipione – 4. Edição 2011
* Minidicionário de Espanhol - Editora Saraiva (sugestão)
ORIENTAÇÕES – COMPRA DOS LIVROS DIDÁTICOS 2019
Nos dias 30/01, 31/01 e 01/02/2019, as editoras farão a venda dos livros didáticos diretamente aos
pais no Colégio Dehon.
Horário de atendimento: Matutino: 8h30min às 11h30min / Vespertino: 13h30min às 17h30min.

Editora SARAIVA
Livro de Geografia
Livro de Português
Livro de Inglês
Livro de Espanhol
Livro de História
Livro de Matemática
Livro de Ciências

Valor à vista (dinheiro, ou cartão de débito)
ou
Parcelado em até 6x (cartão de crédito)
R$161,10
R$174,15
R$135,75
R$121,70
R$161,10
R$165,50
R$159,40

Os livros também poderão ser adquiridos pela internet a partir do dia 02 de dezembro de 2018:
https://distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: dehontubarao
Senha: dehontubarao2019
Para as compras realizadas no Portal até o dia 18 de janeiro de 2019, os materiais serão entregues na feira presencial
do Colégio, nos dias 29, 30, 31 de janeiro e 01 de fevereiro de 2019.

