
                                          

 

 

2020 
 

LISTA DE MATERIAIS - 1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 
 

PARADIDÁTICOS 
 O Grúfalo  – Julia Donaldson e Axel  – Editora BRINQUE BOOK 
 O Menino que aprendeu a ver  – Ruth Rocha  – Editora Salamandra 
 Qual é a cor do amor?  – Linda Strachan  – Editora BRINQUE BOOK 

 

LÍNGUA INGLESA  
 01 caderno espiral (grande – de 96 folhas) (deve estar com nome e fica com o aluno) 
 01 rolinho (10m) de lastex (fica no Colégio) 

INFORMÁTICA 
 01 fone de ouvido simples (deve estar com nome e fica no Colégio) 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA  
 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

Natação:    Masculino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e sunga ou calção 
                  Feminino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e maiô 
               Óculos de natação  
                   Toalha 
                                             01 caderno grande de 96 folhas 
                     Atestado médico 
Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação.  

ARTE 
Ficarão no Colégio: 

 01 avental (deve estar com nome) 
 01 papel duplex estampado  
 01 papel cartão (preto)  
 01 bloco de papel Canson A3  300gm2 (branco) 
 01 pincel nº 10 
 01 estojo de tinta aquarela 
 01 tela para pintura 20 x 30 
 01 caneta permanente ponta fina (preta ou azul) 
 50cm de tecido estampado 
 01 pacote de lantejoula 
 01 pote pequeno de glitter 
 01 pote de guache de 250ml (azul) 

       01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) 
       01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) (deve estar com nome) 
 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO  
 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  
 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 
 01 pacote de palito de picolé  
 01 folha de lixa A4 (preta) 

   20 envelopes 10x15cm 
 03 tubos de cola bastão (22g) 
 01 pacote de creative paper A3 (NEON) 
 01 rolo de fita isolante (azul, amarela, vermelha ou verde) 
 10 tampas de garrafa pet  
 03 gibis  
 01 fita crepe (marrom) 
 01 pacote de lenços umedecidos 
 01 caixa de clipes (tamanho médio) 
 01 jogo de canetinha  
 01 rolo de sacos plásticos transparentes (freezer) 
 01 caixa de massa de modelar à base de cera 
 01 Pen Drive 8GB (deve estar com nome e fica no Colégio) 
 08 blocos adesivos (Post-it) coloridos 
 01 cola líquida 
 02 dados 
 01 pacote de canson A3 (portfólio) 
 01 caixa de material dourado 
 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM O ALUNO NA MOCHILA 
 01 borracha                                                                                             01 caixa de lápis de cor 
 02 lápis de escrever                                                                               01 pasta arquivo com elástico 
 01 tubo de cola bastão (22g)                                                                01 garrafa para água 
 01 apontador com reserva                                                                    01 tesoura sem ponta 
 03 cadernos brochura capa dura (grande – de 96 folhas)               01 caderno meia pauta capa dura (40 folhas) 

 

Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues à professora da turma no dia 11/02/2020, às 13h15 ou 
às 17h15. 

  - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 
- Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
 - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 

           - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 
    - Uniforme:  - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 

                                 - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 
Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 

 



                                          

 

 

2020 
 

LISTA DE MATERIAIS - 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 01 minidicionário (novo acordo ortográfico) 
 

PARADIDÁTICO 
 *Bem do seu tamanho – Ana Maria Machado – 2014 - Editora Salamandra 

 
LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno espiral (grande – de 96 folhas) (deve estar com nome e fica com o aluno) 

INFORMÁTICA 
 01 fone de ouvido simples (deve estar com nome e fica no Colégio) 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 
Natação:    Masculino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e sunga ou calção 
                  Feminino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e maiô 
               Óculos de natação  
                   Toalha 
                                             01 caderno grande de 96 folhas 
                     Atestado médico 
Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação.  

ARTE 
Ficarão no Colégio: 

 01 avental (deve estar com nome) 
 01 papel duplex estampado  
 01 papel cartão (vermelho)  
 01 bloco de papel Canson A3  300gm2 (branco) 
 01 pincel nº 10 
 01 pacote de argila 
 01 tela para pintura 20 x 30 
 01 rolo pequeno de barbante 
 50cm de tecido estampado 
 01 pacote de lantejoula 
 01 pote pequeno de glitter 
 01 pote de guache de 250ml (amarelo) 

       01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) (deve estar com nome) 
 
 
* Livro adotado em 2019. 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO  
 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  
 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 
 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 
 01 pacote de palito de picolé 
 01 caixa de massa de modelar à base de cera 
 03 folhas de papel seda (qualquer cor)  
 01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) 
 01 Pen Drive 8GB (deve estar com nome e fica no Colégio) 

 
 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 
 02 borrachas 
 02 lápis de escrever  
 01 apontador com reserva 
 02 tubos de cola bastão (grandes) 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 04 cadernos brochura de capa dura (grande – de 96 folhas) 
 01 tesoura sem ponta  
 01 régua de 20cm 
 01 jogo de caneta hidrocor colorida (12 cores) 
 03 pacotes de post it (bloco de notas adesivado) 
 01 caderno meia pauta capa dura (40 folhas) 

 
 
 
 

 

 
 
 

Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues à professora da turma no dia 11/02/2020, às 
13h15 ou às 17h15. 

  - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 
- Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade 

dos mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
 - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 

           - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 
    - Uniforme:  - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 

                                 - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, 
Sala 07, Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 

 
 
  
           

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          

 

 

2020 
 

LISTA DE MATERIAIS - 3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário (novo acordo ortográfico) 

PARADIDÁTICO 
 *Felpo Filva – Eva Furnari – 2006 – Editora Moderna  

 
LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno espiral (grande – de 96 folhas) (deve estar com nome e fica com o aluno) 

INFORMÁTICA 
 01 fone de ouvido simples (deve estar com nome e fica no Colégio) 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 
Natação:    Masculino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e sunga ou calção 
                  Feminino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e maiô 
               Óculos de natação  
                   Toalha 
                                             01 caderno grande de 96 folhas 
                    Atestado médico 
Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação.  

ARTE 
Ficarão no Colégio: 

 01 avental (deve estar com nome) 
 03 folhas de papel celofane (azul, amarelo e vermelho) 
 01 papel cartão (amarelo)  
 01 bloco de papel Canson A3  300gm2 (branco) 
 01 pincel nº 10 
 01 caixa de giz pastel oleoso com 12 cores 
 01 tela para pintura 20 x 30 
 50cm de papel contact (qualquer cor) 
 50cm de tecido estampado 
 01 pacote de lantejoula 
 01 pote pequeno de glitter 
 01 pote de guache de 250ml (vermelho) 

       01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) 
 

  
* Livro adotado em 2019. 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO 
    01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  
    01 pacote de creative paper A4 

 01 gibi (pode ser usado) 
 01 Pen Drive 8GB (deve estar com nome e fica no Colégio) 
 01 E.V.A. (estampado) 
 01 E.V.A. (glitter) 
 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 

 04 cadernos brochura de capa dura (grande – de 96 folhas) 
 03 pastas grampo (plásticas) – 01 para cada trimestre 

  01 penal contendo: 
 02 lápis de escrever 
 01 tubo de cola (40g) 
 01 borracha 
 01 tesoura sem ponta  
 01 apontador com reserva 
 01 régua 15 cm 
 01 caixa de lápis de cor  

             01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) (deve estar com nome) 
 

 

 
 
Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues à professora da turma no dia 11/02/2020, às 13h15 ou 

às 17h15. 
  - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

- Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 
mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
           - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

    - Uniforme:  - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                               - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
 

 
  

 
           



                                          

 

 

2020 
 

LISTA DE MATERIAIS - 4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 01 minidicionário (novo acordo ortográfico) 

 
PARADIDÁTICO 

 *O Pequeno Príncipe – Antoine de Saint-Exupéry – 2005 - Editora Agir 

 
LÍNGUA INGLESA 

 01 caderno espiral (grande – de 96 folhas) (deve estar com nome e fica com o aluno) 

INFORMÁTICA 
 01 fone de ouvido simples (deve estar com nome e fica no Colégio) 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 
Natação:    Masculino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e sunga ou calção 
                  Feminino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e maiô 
               Óculos de natação  
                   Toalha 
                                             01 caderno grande de 96 folhas 
                     Atestado médico 
Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação. 

ARTE 
Ficarão no Colégio: 

 01 avental (deve estar com nome) 
 01 papel camurça 
 01 papel cartão (azul)  
 01 bloco de papel Canson A3  300gm2 (branco) 
 01 pincel nº 2 
 01 lápis 6B 
 01 tela para pintura 20 x 30 
 01 bloco de folha colorida  
 50cm de tecido estampado 
 01 pacote de lantejoula 
 01 pote pequeno de glitter 
 01 pote de guache de 250ml (verde) 

       01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) (deve estar com nome) 
 

  
* Livro adotado em 2019. 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO 
 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  
 01 folha de papel duplex (qualquer cor) 
 01 folha de papel cartão estampado 
 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 

  10 folhas de papel duplex A4  (cores variadas) 
  01 caixa de massa de modelar à base de cera (06 cores) 
 01 Pen Drive 8GB (deve estar com nome) 
 02 cartolinas brancas 
 03 pastas grampo (plásticas - transparentes) (deve estar com nome) 

       
 

MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 
 01 borracha 
 02 lápis de escrever 
 01 apontador com reserva 
 01 estojo de caneta hidrocor 
 01 cola em bastão 
 01 tesoura sem ponta  
 01 caneta marcadora de texto (qualquer cor) 
 

 01 régua 30 cm 
 01 caixa de lápis de cor 

  03 cadernos espiral de capa dura (grande – 01 matéria –  
                                                                                      96 folhas) 
 01 pasta com elástico 
 01 caderno quadriculado (pequeno) 
 01 caderno meia pauta capa dura (40 folhas) 

       
 
 
 
Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues à professora da turma no dia 11/02/2020, às 13h15 ou 

às 17h15. 
  - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

- Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 
mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
           - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

    - Uniforme:  - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                          - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
 

 

 
 
 
 
 



                                          

 

 

2020 

LISTA DE MATERIAIS - 5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 01 minidicionário (novo acordo ortográfico) 

 
PARADIDÁTICOS (devem vir com nome e ficam no Colégio) 

 *Terra à vista: Descobrimento ou invasão? – Benedito Prezia – Editora Moderna 
 *A Rebelião da Pontuação – William Tucci – Editora Scipione 
 Atlas Geográfico simples 

 
LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário (Português-Inglês/Inglês-Português) – Sugestões: Amadeu Marques (Editora Ática) / 
Minidicionário Antonio Olinto (Editora Saraiva) (fica com o aluno) 

 01 caderno espiral (grande – de 96 folhas) (deve estar com nome e fica com o aluno) 

INFORMÁTICA 
 01 fone de ouvido simples (deve estar com nome e fica no Colégio) 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA  

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 
Natação:    Masculino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e sunga ou calção 
                  Feminino: boia (de braço – fica no Colégio), touca e maiô 
               Óculos de natação  
                   Toalha 
                                             01 caderno grande de 96 folhas 
                     Atestado médico 
Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação.  

ARTE 
Ficarão no Colégio: 

 01 avental (deve estar com nome) 
 01 papel cartão (branco)  
 01 papel cartão (azul)  
 01 bloco de papel Canson A3  300gm2 (branco) 
 01 pincel nº 15 
 01 lixa  
 01 tela para pintura 20 x 30 
 03 potes de tinta acrílica base d’água fosca de 37ml (azul, amarela e vermelha) 
 50cm de tecido estampado 
 01 pacote de lantejoula 
 01 pote pequeno de glitter 
 01 pote de guache de 250ml (laranja) 

       01 pasta de arquivo (com 30 plásticos) (deve estar com nome) 
  
* Livros adotados em 2019. 



MATERIAIS QUE FICARÃO NO COLÉGIO 
 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2)  
 02 folhas de papel cartão estampado 
 02 folhas de papel cartão liso (qualquer cor) 
 01 tubo de cola dimensional (alto relevo - qualquer cor) 
 10 folhas de papel duplex A4  (cores variadas) 
 01 pote de massa de modelar à base de cera (pote individual 141g – cores diversas - laranja, marrom, 

vermelha, azul, cor de pele ou amarela) 
 02 folhas de papel vegetal 
 01 Pen Drive 8GB (deve estar com nome e fica no Colégio) 
 

 
MATERIAIS QUE FICARÃO COM OS ALUNOS 

 01 borracha  
 02 lápis de escrever 
 01 tubo de cola  
 01 apontador com reserva 
 01 caixa de lápis de cor 
 02 canetas (cor azul) 
  01 caneta marcador de texto (clara) 
  01 tesoura sem ponta 

 

 01 régua 30cm 
 01 calculadora simples 
 01 pasta arquivo com elástico 
 01 caderno de 12 matérias – capa dura 
 04 pastas grampo (plásticas) 

              01 caderno quadriculado (pequeno) 
    01 transferidor 

       01 compasso 

 
 
 
Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues à professora da turma no dia 11/02/2020, às 13h15 ou 

às 17h15. 
  - Todo material e uniforme deverá conter o nome do aluno. 

- Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 
mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

 - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
           - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

    - Uniforme:  - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                          - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
 

 



                                          

 

 

2020 

LISTA DE MATERIAIS - 6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno:  
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 01 tubo de cola (pequeno)  
 01 régua de 30cm 

 01 tesoura sem ponta 
 01 apontador 

 
 
Materiais que ficarão na Escola: 

  01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco - 140 g/m2) 

  01 pote (250ml) de tinta guache (azul clara) 
 01 folha de papel crepom (qualquer cor) 

 

      
 

Obs.: Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem 
desenvolvidos. 

 
CIÊNCIAS 
        01 lupa simples 
        01 camiseta branca sem estampa 

  Atlas Escolar do Corpo Humano 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

Natação: Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 
               Feminino: maiô (cor escura) e touca 
              Óculos de natação (opcional) 
  Protetor intra auricular (opcional) 
  Toalha 
                   Chinelo de borracha 
  Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 
Natação.  

 
LÍNGUA ESPANHOLA    

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol – Sugestões: Dicionário Santillana para 
estudantes – NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana (com CD-ROM) / 
Minidicionário Saraiva – 7ª edição – São Paulo – Editora Saraiva – 2009 

               01 caderno espiral com 96 folhas (grande) 
 
LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário bilíngue (Português-Inglês/Inglês-Português) – Sugestões: Amadeu Marques (Editora 
Ática) / Minidicionário Antonio Olinto (Editora Saraiva) 

 
 



LÍNGUA PORTUGUESA 
 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: 

Minidicionário Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário 
Silveira Bueno – Editora FTD / Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

 
PARADIDÁTICOS  

 1º trimestre: *Miguel e o sexto ano – Lino de Albergaria – Editora Saraiva 
 2º trimestre: O menino sem imaginação – Carlos Eduardo Novaes – Editora Ática 
 3º trimestre: A chave de casa – Ivan Jaf – Editora Atual 
 
   Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 
GEOGRAFIA 

 01 Atlas Geográfico Escolar 
 01 transferidor de 180º 
 01 transferidor de 360º 
 01 esquadro 
 01 compasso 

 
MATEMÁTICA 

 01 compasso 
 01 transferidor 

     10 folhas de papel quadriculado tamanho A4 
 
MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO  

 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 
 

 
 

        

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 
- 01 penal completo (fica com o aluno) 
 
 
Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h às 

11h30min ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 
          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries do 

Ensino Fundamental e Médio. 
         - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

  - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                         - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, 

Sala 07, Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
  

 
* Livro adotado em 2019. 

 

 

 



                                          

 

 
 

2020 

LISTA DE MATERIAIS - 7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 01 régua de 30cm 
 01 tesoura sem ponta 
 01 borracha macia 
 

   

 
Materiais que ficarão na Escola: 

 01 pincel nº 4 
 Retalhos de tecidos 
 01 pacote de lantejoulas (qualquer cor) 

      01 pote (250ml) de tinta guache (roxa) 

 

    

Obs.: Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a 
serem desenvolvidos. 
 
CIÊNCIAS 
        01 lupa simples 

  01 tela de pintura (qualquer tamanho) 
  01 calculadora 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 
Natação:  Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 
               Feminino: maiô (cor escura) e touca 
              Óculos de natação (opcional) 
  Protetor intra auricular (opcional) 
  Toalha 
                   Chinelo de borracha 
  Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 
fazer Natação.  

 
LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol – Sugestões: Dicionário Santillana para 
estudantes – NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana (com CD-ROM) / 
Minidicionário Saraiva – 7ª edição – São Paulo – Editora Saraiva – 2009 

   01 caderno espiral com 96 folhas  (grande) 
 
 



LÍNGUA INGLESA 
 01 minidicionário bilíngue (Português-Inglês/Inglês-Português) – Sugestões: Amadeu Marques (Editora 

Ática) / Minidicionário Antonio Olinto (Editora Saraiva) 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: 
Minidicionário Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário 
Silveira Bueno – Editora FTD / Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

 
PARADIDÁTICOS  

 1º trimestre: As crônicas de Fiorella – Vanessa Martinelli – Editora Saraiva 
 2º trimestre: *O Super Silva – Ivan Jaf – Editora Ática 
 3º trimestre: *Ponte para Terabítia – Katherine Paterson – Editora Salamandra  
 
 Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 
 
GEOGRAFIA 
 01 Atlas Geográfico Escolar 

 

MATEMÁTICA 
 01 transferidor 
 01 compasso 

 
 
MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO  
 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 
 

 
 
        

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 
- 01 penal completo (fica com o aluno) 
  

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h às 
11h30min ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 
            Mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries do 
            Ensino Fundamental e Médio. 
          - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

   - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                          - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
  

 
* Livros adotados em 2019. 

 
 
 

 



                                          

 

 
 

2020 

LISTA DE MATERIAIS - 8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

 
ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

 01 tubo de cola (pequeno) 

 01 régua de 30cm 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 borracha macia 

 
. 

Materiais que ficarão na Escola: 
  03 folhas de papel cartão (amarelo ou azul) 
  01 tela de pintura (qualquer tamanho) 
  01 tubo de tinta acrílica para tela (qualquer cor) 

 

Obs.: Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem 
desenvolvidos. 
 
CIÊNCIAS 
        Atlas do Corpo Humano  
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda  

Natação:  Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 
               Feminino: maiô (cor escura) e touca 
              Óculos de natação (opcional) 
  Protetor intra auricular (opcional) 
  Toalha 
                   Chinelo de borracha 
  Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 
Natação.  

 
LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol   –  Sugestões:  Dicionário Santillana para estudantes 
– NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana  (com CD-ROM) /  Minidicionário  Saraiva 
–  7ª edição –  São Paulo  –  Editora Saraiva – 2009 

        01 caderno espiral com 96 folhas  (grande) 
 

LÍNGUA INGLESA 
 01 minidicionário Português-Inglês/Inglês-Português - Sugestões: Oxford Escolar – Editora Oxford University / 

Landmark – Editora Richmond /Amadeu Marques – Editora Ática / Minidicionário Antonio Olinto - Editora Saraiva 
 

 



 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: Minidicionário 
Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário Silveira Bueno – Editora 
FTD / Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

 
PARADIDÁTICOS  

 1º trimestre: A droga da obediência – Pedro Bandeira – Editora Moderna 
 2º trimestre: A face oculta: uma história de bullying e cyberbullying – Maria Tereza Maldonado – Editora Saraiva 

 3º trimestre: *Malala, a menina que queria ir para a escola – Adriana Carranca – Editora Companhia das Letrinhas  

 
   Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 
 
GEOGRAFIA 

 01 Atlas Geográfico Escolar 
 

MATEMÁTICA 
 01 compasso 
 01 transferidor 

 
 
MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO  

 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 
 

 
 

        

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 
- 01 penal completo (fica com o aluno) 
 
  
Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h às 

11h30min ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 
          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos mesmos 

e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries do 

Ensino Fundamental e Médio. 
          - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

   - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                          - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
  

 
* Livro adotado em 2019. 



                                          

 

 

2020 

LISTA DE MATERIAIS - 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 
 
ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 
 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
  01 tubo de cola (pequeno) 

         01 régua de 30cm 
 
 

   01 régua de 30cm 
 01 tesoura sem ponta 
 01 apontador 
 01 borracha macia 

 
Materiais que ficarão na Escola: 

 
  04 folhas de papel cartão (preto ou vermelho) 
 02 cartolinas brancas 
 

 

Obs.: Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais, de acordo com a necessidade dos projetos a serem 
desenvolvidos. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 
Natação:  Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 
               Feminino: maiô (cor escura) e touca 
              Óculos de natação (opcional) 
  Protetor intra auricular (opcional) 
  Toalha 
                   Chinelo de borracha 
  Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 
Natação.  

 
LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol – Sugestões: Dicionário Santillana para estudantes – 
NOVO – Miguel Diaz y García Talavera – 2ª edição – Editora Santillana (com CD-ROM) / Minidicionário Saraiva – 7ª 
edição – São Paulo – Editora Saraiva – 2009 

         01 caderno espiral com 96 folhas (grande) 
 
LÍNGUA INGLESA 

 01 minidicionário Português-Inglês/Inglês-Português – Sugestões: Oxford Escolar – Editora Oxford University / 
Landmark – Editora Richmond /Amadeu Marques – Editora Ática / Minidicionário Antonio Olinto - Editora Saraiva 

   
LÍNGUA PORTUGUESA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (CONFORME A NOVA REFORMA ORTOGRÁFICA) – Sugestões: Minidicionário 
Houaiss – Editora Objetiva / Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva / Minidicionário Silveira Bueno – Editora 
FTD / Minidicionário Aurélio – Editora Positivo 

    



 
PARADIDÁTICOS  

 1º trimestre:  *Mais comédias para ler na escola – Luís Fernando Veríssimo – Editora Objetiva 
                             Androides sonham com ovelhas elétricas? – Philip K. Dick – Editora Aleph 
 2º trimestre:   A revolução dos bichos – George Orwell – Editora Companhia das Letras 
                             Por um simples pedaço de cerâmica – Linda Sue Park – Editora Wmf Martins Fontes 
 3º trimestre:  *O menino e o bruxo – Moacyr Scliar – Editora Ática 
                                                             O diário de Anne Frank – Anne Franck – Editora Record  
 
  Obs.: Além dos livros requisitados acima, será utilizado o acervo da Biblioteca da Unesc. 

 
 
GEOGRAFIA 

 01 Atlas Geográfico Escolar 
 

 
MATEMÁTICA  

 01 compasso 
 01 transferidor 

 

 
MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO  

 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 
 

 
 

        

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 
- 01 penal completo (fica com o aluno) 
 
  
Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h às 

11h30min ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 
          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos mesmos  
            e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries do  
            Ensino Fundamental e Médio. 
          - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

   - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                          - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 
  

 
* Livros adotados em 2019. 
 
 


