LISTA DE MATERIAL: Segundo Ano - 2019
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Educação Infantil
Ensino Fundamental

Rua Silvio Barbosa nº 330
Vila Camargo
 2409 – 8722
2409 – 4220
E-mail: colegio-oficina@.bol.com.br
Site: www.colegioficina.com.br

AGENDA PERSONALIZADA DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO COLÉGIO (única para todos
os cursos)
• 03 cadernos pequenos de capa dura (100 fls / capa azul : Português/
Lição de casa e Reserva)
• 01 caderno pequeno de capa dura (100 fls / capa vermelha: Matemática)
• 01 caderno pequeno de capa dura (50 fls / capa amarela: Ciências)
• 01 caderno pequeno de capa dura (50 fls / capa vermelha : História)
• 01 caderno pequeno de capa dura (50 fls / capa verde: Geografia)
• 03 pastas grampo trilho ofício: 243 x 340 cm (amarela)
• 01 pasta plástica com elástico para lição de casa
• estojo / borracha / lápis preto nº 2 / apontador com depósito
• Lápis de cor / caneta hidrográfica
• 1 conjunto de canetas hidrocor
• 01 tesoura sem ponta (em caso de criança canhota comprar tesoura
específica)
• Cola bastão(para carregar na mochila - deve ser reposta ao acabar)
• 3 tubos de cola líquida
• Bloco de papel timbrado adquirido na escola
• 600 fls de sulfite
• 06 refis de cola quente (fino)
• 01 pacote de sulfite colorido amarelo (100 fls)
• 01 pacote de sulfite reciclado (100 fls)
• 01 folha de EVA com glitter (tamanho cartolina)
• 01 folha de EVA estampado (tamanho cartolina)
• 01 garrafinha “Squeeze” para água
(Todo material deve conter o nome da criança)
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
• 01 bloco de papel canson tamanho A4
• 01 bloco de papel canson tamanho A3 colorido
• 01 pacote de Eco Cores moldura A4
• 02 rolinhos de papel crepom coloridos
• 02 folhas de collor set
• 1 rolo de durex colorido amarelo
• 01 pacote de palito de sorvete
• 01 pacote de massa branca para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS)
• 01 régua plástica: 30cm
• 02 metros de TNT vermelho
• 01 pincel escolar chato nº 12
• 3 rolos de fita crepe (48mm x 50m)
• 3 tubos de cola bastão para aulas de arte
• 1 cola de silicone líquido
• 03 tubos de cola líquida
• 02 pacotes de Eco Cores (textura visual nº 1)
• 01 Ecotela 30x40 –obrigatoriamente com o nome da criança
• 01 Perfex
• 06 rolos de papel toalha
OBS: Não é permitido o uso de lapiseiras
Evitar material de uso diário (estojo, apontador, etc) que chame muita atenção
pois atrapalha a concentração em sala de aula .
ENTREGA DE MATERIAL A PARTIR DE 08/01/2019
Os materiais didáticos e pedagógicos de uso pessoal deverão estar devidamente
identificados e prontos para serem utilizados a partir do 1º dia letivo. Lembramos,
ainda, que é importante incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas
condições.
AS SACOLAS COM OS MATERIAIS DEVEM CONTER O NOME DO
ALUNO(A)NA PARTE EXTERNA.
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LIVROS DIDÁTICOS: Segundo Ano - 2019
PORTUGUÊS

☺

LINGUAGENS - 2º ano
Autores : Thereza Cochar /Willian Cereja
Editora : Atual

MATEMÁTICA

☺

LIGADOS.COM 2
Autoras: Daniela Padovan / Ivonildes Milan
Editora: Saraiva

INGLÊS
HOW UP 1
Autores : Mady Musiol /Magali Villarroel / Carlos Gontow
Editora : StandFor

GEOGRAFIA

O
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A
Educação Infantil
Ensino Fundamental

PROJETO ÁPIS 2º ANO
Autoras: Maria Elena Simielli/ Anna Maria Charlier
Editora: Ática

HISTÓRIA
PROJETO LUMIRÁ 2º ANO
Editora: Ática

CIÊNCIAS
PROJETO ÁPIS 2º ANO
Autor : Rogério G. Nigro
Editora: Ática

Os livros devem ser etiquetados e
encapados com plástico grosso
TRANSPARENTE.
A lista de livros de literatura para Clube da Leitura será
divulgada nos primeiros dias de aula.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019

LISTA DE MATERIAL: Terceiro ano – 2019
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Educação Infantil
Ensino Fundamental

Rua Silvio Barbosa nº 330
Vila Camargo
 2409 – 8722
2409 – 4220
E-mail: colegio-oficina@.bol.com.br
Site: www.colegioficina.com.br

AGENDA PERSONALIZADA DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO
COLÉGIO (única para todos os cursos)
• 01 caderno pequeno de capa dura de 100 fls (capa azul: Português)
• 01 caderno pequeno de capa dura de 100 fls (capa vermelha: Matemática)
• 02 cadernos pequenos de capa dura de 100 fls (capa verde: Lição de casa)
• 01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa amarela: Ciências)
• 01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa vermelha: História)
• 01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa verde: Geografia)
• 01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa amarela: Inglês)
• 03 pastas grampo trilho ofício: 243 x 340 cm (azul)
• 01 pasta plástica com elástico para lição de casa
• Cola bastão(para carregar na mochila - deve ser reposta ao acabar)
• Lápis de cor / estojo/ borracha/ lápis preto nº 2 / tesoura
• 01 conjunto de caneta hidrocor
• 01 régua plástica: 20 cm (para ficar no estojo)
• Apontador com depósito
• 05 folhas de papel vegetal
• 01 caneta marca texto
• Bloco de papel timbrado adquirido na escola
• 600 fls de sulfite
• 01 pacote de sulfite colorido( azul - 100 fls)
• 01 pacote de sulfite reciclado 100 fls
• 01 folha de EVA decorada (tamanho cartolina)
• 01 folha de EVA colorida (tamanho cartolina)
• 01 garrafinha “Squeeze” para água
(Todo material deve conter o nome da criança)
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
• 01 bloco de papel canson tamanho A4
• 01 bloco de Eco Cores moldura A3
• 01 bloco de papel canson tamanho A3 colorido
• 01 pacote de Lumipaper fluorescente (papel criativo)
• 01 pacote de massa branca para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS)
• 01 pincel chato nº 22
• 02 rolinhos de papel crepom coloridos
• 02 metros de TNT amarelo
• 1 rolo de durex colorido azul
• 01 pacote de palito de sorvete
• 03 tubos de cola bastão
• 03 tubos de cola líquida
• 01 cola de silicone líquido
• 03 rolos de fita crepe 48mm x 50m
• 06 refis de cola quente (fino)
• 01 folha de papel micro ondulado colorido
• 02 pacotes de Eco Cores (textura visual nº 2)
• 01 Ecotela 30x40 – obrigatoriamente com o nome da criança
• 06 rolos de papel toalha
• 01 Perfex
OBS: Não é permitido o uso de lapiseiras.
Evitar material de uso diário (estojo, apontador, etc) que chame muita atenção pois
atrapalha a concentração em sala de aula.
ENTREGA DE MATERIAL A PARTIR DE 08/01/2019
Os materiais didáticos e pedagógicos de uso pessoal deverão estar devidamente
identificados e prontos para serem utilizados a partir do 1º dia letivo. Lembramos,
ainda, que é importante incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas
condições.
AS SACOLAS COM OS MATERIAIS DEVEM CONTER O NOME DO ALUNO(A)NA PARTE
EXTERNA.
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Educação Infantil
Ensino Fundamental

LIVROS DIDÁTICOS: Terceiro ano – 2019
PORTUGUÊS

☺

LINGUAGENS -3º ano
Autores : Thereza Cochar /Willian Cereja
Editora : Atual
• DICIONÁRIO DIDÁTICO ( Não comprar o BÁSICO )
Editora: SM

MATEMÁTICA
• LIGADOS.COM 3
• Autoras: Daniela Padovan / Ivonildes Milan
Editora: Saraiva

INGLÊS
HOW UP 2
Autores: Mady Musiol /Magali Villarroel / Carlos Gontow
Editora: StandFor

GEOGRAFIA
PROJETO ÁPIS 3º ANO
Autoras: Maria Elena Simielli/ Anna Maria Charlier
Editora: Ática

HISTÓRIA
PROJETO LUMIRÁ 3º ANO
Editora: Ática

CIÊNCIAS
PROJETO ÁPIS 3º ANO
Autor: Rogério G. Nigro
Editora: Ática

Lista de livros de literatura para Clube da Leitura será
divulgada nos primeiros dias de aula.

Os livros devem ser etiquetados e encapados com plástico
grosso TRANSPARENTE.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019

LISTA DE MATERIAL: Quarto ano – 2019
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Educação Infantil
Ensino Fundamental

Rua Silvio Barbosa nº 330
Vila Camargo
 2409 – 8722
2409 – 4220
E-mail: colegio-oficina@.bol.com.br
Site: www.colegioficina.com.br

AGENDA PERSONALIZADA DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO COLÉGIO (única para
todos os cursos)
•
•
•
•
•
•
•
•
•

02 cadernos pequenos de capa dura de 100 fls (capa azul: Port/ Mat.)
02 cadernos pequenos de capa dura de 100 fls (capa vermelha: lição de casa)
01 caderno pequeno de capa dura de 50fls (capa verde: Inglês)
01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa amarela: Ciências)
01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa vermelha: História)
01 caderno pequeno de capa dura 50 fls (capa verde: Geografia)
03 pastas grampo trilho ofício: 243 x 340 cm (amarela)
01 pasta plástica com elástico para lição de casa
Estojo - borracha – lápis preto nº 2 – apontador com depósito
tesoura – caneta esferográfica azul, preta, verde, vermelha – Marca texto
• 05 folhas de papel vegetal
• 1 conjunto de caneta hidrocor
• Cola bastão (deve ser mantida na mochila e reposta ao acabar)
• Lápis de cor (12 cores)
• Bloco de papel timbrado e pautado adquirido na escola
• 600 fls de sulfite
• 1 calculadora simples
• 01 pacote de sulfite colorido (verde - 100 fls)
• 01 pacote de sulfite reciclado 100 fls
• 03 folhas de EVA (tamanho cartolina – 2 lisas e 1 decorada)
• 01 garrafinha “Squeeze” para água
(Todo material deve conter o nome da criança)
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
• 01 bloco de papel canson tamanho A4
• 01 bloco de papel canson tamanho A3 colorido
• 01 bloco de papel canson (moldura) tamanho A3
• 02 rolinhos de papel crepom coloridos
• 01 régua plástica: 30 cm
• 1 rolo de durex colorido vermelho
• 01 pacote de palito de churrasco
• 02 metros de TNT azul
• 01 pincel chato número 18
• 01 pacote de massa branca para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS)
• 01 folha de papel micro ondulado colorido
• 03 tubos de cola bastão
• 03 tubos de cola líquida
• 06 refis de cola quente (fino)
• 02 pacotes de Eco Cores ( 21 cores)
• 01 Ecotela 30x40 – obrigatoriamente com o nome da criança
• 03 rolos de fita crepe (48mm x 50m)
• 06 rolos de papel toalha
• 01 Perfex
OBS : Não é permitido o uso de lapiseiras.
Evitar material de uso diário (estojo,apontador,etc) que chame muita atenção pois
atrapalha a concentração em sala de aula .
ENTREGA DE MATERIAL A PARTIR DE 08/01/2019
Os materiais didáticos e pedagógicos de uso pessoal deverão estar devidamente
identificados e prontos para serem utilizados a partir do 1º dia letivo. Lembramos,
ainda, que é importante incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas
condições.
AS SACOLAS COM OS MATERIAIS DEVEM CONTER O NOME DO ALUNO(A)NA PARTE
EXTERNA.
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Educação Infantil
Ensino Fundamental

LIVROS DIDÁTICOS: Quarto Ano 2019
PORTUGUÊS

☺

LINGUAGENS -4º ano
Autores : Thereza Cochar /Willian Cereja
Editora : Atual
• DICIONÁRIO DIDÁTICO ( não comprar o BÁSICO )
Editora: SM

☺ PLATAFORMA GUTEN – informações e valor em anexo
MATEMÁTICA
• LIGADOS.COM 4
• Autoras: Daniela Padovan / Priscila Monteiro
Editora: Saraiva

INGLÊS
HOW UP 3
Autores : Mady Musiol /Magali Villarroel / Carlos Gontow
Editora : StandFor

GEOGRAFIA
PROJETO ÁPIS 4º ano
Autoras: Maria Elena Simielli/ Anna Maria Charlier
Editora: Ática

HISTÓRIA
PROJETO LUMIRÁ 4º ANO
Editora: Ática

CIÊNCIAS
PROJETO ÁPIS 4º ANO
Autor : Rogério G. Nigro
Editora: Ática

Lista de livros de literatura para o Clube da Leitura será
divulgada nos primeiros dias de aula.

Os livros devem ser etiquetados e encapados com plástico grosso
TRANSPARENTE.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019

LISTA DE MATERIAL:
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Educação Infantil
Ensino Fundamental

Rua Silvio Barbosa nº 330
Vila Camargo
 2409 – 8722
2409 – 4220
E-mail: colegio-oficina@.bol.com.br
Site: www.colegioficina.com.br

Quinto Ano – 2019

AGENDA PERSONALIZADA DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO
COLÉGIO (única para todos os cursos)
* 02 cadernos de capa dura 100 fls (capa vermelha : Lição de casa)
* 02 cadernos de capa dura 100 fls (capa azul: Português / Matemática)
* 01 caderno de capa dura 50 fls (capa amarela: Ciências)
* 01 caderno de capa dura 50 fls (capa vermelha : História )
* 01 caderno de capa dura 50 fls (capa verde: Geografia)
* 01 caderno de capa dura de 50fls (capa verde: Inglês)
Todos os cadernos acima devem ser formato 200x274mm - brochura grande
* Estojo – borracha – tesoura - lápis preto nº 2 – apontador
caneta esferográfica azul, vermelha, preta, verde – canetas marca texto
* 03 pastas grampo trilho ofício: 243 x 340 cm (vermelha)
* 01 pasta plástica com elástico para lição de casa
* Cola bastão(deve ser mantida na mochila e reposta ao acabar)
* 01 transferidor
* 01 compasso com adaptador de lápis
* Lápis de cor (12 cores)
* 01 conjunto de caneta hidrocor
* Bloco de papel timbrado e pautado adquirido na escola
* 600 fls de sulfite
* 01 calculadora simples
* 03 folhas de papel vegetal (tamanho sulfite)
* 01 pacote de sulfite colorido rosa (100 fls)
* 01 pacote de sulfite reciclado 100 fls
* 02 folhas de EVA colorido (tamanho cartolina)
* 02 folhas de EVA com glitter (tamanho cartolina)
* 01 garrafinha “Squeeze” para água
(Todo material deve conter o nome da criança)
EDUCAÇÃO ARTÍSTICA
* 01 bloco de papel canson tamanho A4
* 01 bloco de papel canson tamanho A3 colorido
* 01 bloco de papel canson (moldura) tamanho A3
* 01 pacote de Lumipaper fluorescente
* 02 rolinhos de papel crepom fantasia
* 06 refis de cola quente (fino)
* 01 pacote de massa branca para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS)
* 01 régua plástica: 30 cm
* 01 pincel chato: número 16
* 03 tubos de cola em bastão
* 03 tubos de cola líquida
* 01 pacote de palito de churrasco
* 03 rolos de fita crepe 48mm x 50m
* 02 pacotes de Eco Cores (textura visual nº 2)
* 1 Ecotela 30x40 - obrigatoriamente com o nome da criança
* 06 rolos de papel toalha
* 01 Perfex
OBS: Não é permitido o uso de lapiseiras. Evitar material de uso diário (estojo,
apontador, etc) que chame muita atenção pois atrapalha a concentração em sala de
aula.
Entrega de material a partir de 08/01/2019
AS SACOLAS COM OS MATERIAIS DEVEM CONTER O NOME DO ALUNO(A)NA PARTE
EXTERNA.
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Ensino Fundamental

Livros Didáticos: Quinto Ano – 2019
PORTUGUÊS

☺

LINGUAGENS -5º ano
Autores : Thereza Cochar /Willian Cereja
Editora : Atual
* DICIONÁRIO DIDÁTICO (não comprar o BÁSICO)
Editora: SM

☺ PLATAFORMA GUTEN – informações e valor em anexo
MATEMÁTICA
* LIGADOS.COM 5
* Autoras: Daniela Padovan / Priscila Monteiro
Editora: Saraiva

INGLÊS
HOW UP 4
Autores: Mady Musiol /Magali Villarroel / Carlos Gontow
Editora: StandFor

GEOGRAFIA
PROJETO ÁPIS 5º ano
Autoras: Maria Elena Simielli/ Anna Maria Charlier
Editora: Ática

HISTÓRIA
PROJETO LUMIRÁ 5º ANO
Editora: Ática

CIÊNCIAS
PROJETO ÁPIS 5º ANO
Autor: Rogério G. Nigro
Editora: Ática

Lista de livros de literatura para o Clube da Leitura será
divulgada nos primeiros dias de aula.

Os livros devem ser etiquetados e encapados com plástico grosso
TRANSPARENTE.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019

MATERIAL ESPECÍFICO:
PRIMEIRO ANO 2019
☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 100fls
(capa verde) encapado com plástico grosso
transparente

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 50fls
(capa verde) encapado com plástico grosso
transparente

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 100 fls
(capa amarela) encapado com plástico grosso
transparente

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 50fls
(capa amarela) encapado com plástico grosso
transparente

☺ 01 caderno pequeno de capa dura de 100fls
(capa azul)

☺ 02 estojos – 1 para lápis e outro com divisórias
para canetinhas e lápis de cera

☺ borracha macia

COLÉGIO
OFICINA
Educação Infantil
Ensino Fundamental

☺ lápis preto nº 2
☺ apontador
☺ 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
☺ 01 mochila para carregar o material

PRIMEIRO ANO – 2019

COLÉGIO
OFICINA
Educação Infantil
Ensino Fundamental

Rua Silvio Barbosa nº 330
Vila Camargo
 2409 – 8722
2409 – 4220
E-mail: colegio-oficina@.bol.com.br
Site: www.colegioficina.com.br

AGENDA PERSONALIZADA DEVERÁ SER ADQUIRIDA NO COLÉGIO (única para todos os
cursos)
* 700 fls de papel sulfite (CHAMEX – REPORT ou XEROX )
* 01 pacote de sulfite colorido
* 01 tesoura sem ponta (com o nome da criança- no caso de criança canhota
comprar tesoura específica)
* 04 tubos de cola líquida (duas colas devem ficar em casa)
* 03 tubos de cola PRITT (uma cola deve ficar em casa)
* 01 estojo de canetões hidrográficos
* 01 tubo de cola de silicone líquida
* 02 tubos de tinta relevo
* 01 pacote de lantejoulas grandes
* 02 rolos de durex
* 02 rolos de fita crepe 48mm x 50m
* 06 refis de cola quente (fino)
* 1 rolo de barbante grosso (pequeno)
* 4 envelopes kraft formato : 325x450mm
* 02 pacotes de papel Eco Cores (textura visual nº 2)
* 01 pacote de papel Eco Cores (multiformas)
* 01 aquarela
* 01 pincel número 18
* 01 pacote de massa branca para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS)
* 05 rolos de papel crepom : branco, pink, roxo, preto e laranja
* 02 pacotes de papel Eco Cores (moldura decorada)
* 02 blocos de papel Canson A3 (branco)
* 02 blocos de papel Canson A3 ( colorido)
* 02 blocos de papel Canson A4
* 01 pacote de massa para modelagem cerâmica fria ( sugestão DAS)
* 04 folhas de EVA (tamanho de uma cartolina sendo: 2 lisas e 2 texturizadas)
* 01 Ecotela 30x40 (obrigatoriamente com o nome da criança)
* 03 DVDs virgens (obrigatoriamente com o nome da criança)
* 01 metro de tecido: chita
* 02 potes grandes de tinta guache nas cores : vermelho e amarelo
* 02 metros de TNT preto
* 01 pacote de bexiga colorida
* 06 rolos de papel toalha
* 04 toalhinhas Perfex
* 01 escova de dentes, 1 pasta de dentes e 1 sabonete – com o nome da criança em
estojo ou necessaire para permanecer diariamente na mochila
* 01 garrafinha “squeeze” para água – com identificação

ENTREGA DE MATERIAL A PARTIR DE 08/01/2019
Os materiais didáticos e pedagógicos de uso pessoal deverão estar devidamente
identificados e prontos para serem utilizados a partir do 1º dia letivo. Lembramos,
ainda, que é importante incentivar o reuso dos materiais que estejam em boas
condições.
AS SACOLAS COM OS MATERIAIS DEVEM CONTER O NOME DO ALUNO(A)NA PARTE
EXTERNA.

INÍCIO DO ANO LETIVO: 28/01/2019

