COLÉGIO SÃO BENTO
RUA SANTO ANTÔNIO, 246 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net

LISTA DE MATERIAIS
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal e do
Caderno Anglo de Inglês, será feita diretamente na
Livraria Fátima – Distribuidora Oficial do Sistema Anglo
de Ensino em Criciúma, localizada na Praça Nereu
Ramos, 186 – Centro (maiores informações pelo
telefone (48) 3433-7745).
- A comercialização do livro de Ensino Religioso, e de
Artes, poderá ser feita diretamente no Colégio em data
que será marcada pela Editora Somos Educação. As
datas serão publicadas no site e redes sociais do
Colégio.

UNIFORME DIÁRIO OBRIGATÓRIO
* Camiseta branca com o nome do Colégio São
Bento
* Calça grená com o nome do Colégio
* Tênis preto ou branco
* Meias pretas ou brancas
* Jaqueta ou blusa com o EMBLEMA DO COLÉGIO
(cores: grená ou branca)
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
OBRIGATÓRIO:
* Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou
branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e
meias brancas ou pretas (curtas).

ATENÇÃO:
-Todo material deve trazer o nome completo da
criança.
-Encapar os
livros e cadernos com plástico
transparente.
-Dia 06/02/2019 – Entrega dos materiais e dia de
conhecer a professora, das 13h30min às 17h. Os
alunos que não comparecerem nesse dia, só terão
conhecimento da turma e professora no 1º dia de aula.

NOTA
-

É obrigatório o uso do uniforme completo,
diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de
aula;
será permitido o uso de bermuda, desde que seja
a do modelo padrão do Colégio;
turno vespertino - horário: das 13h15min às
17h30min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 04
de fevereiro de 2019;
início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (para os
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental
I (1o ao 5o Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o
Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

ENSINO FUNDAMENTAL I
1º Ano / 2019
MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
01 – Jogo de canetinhas hidrocor com 12 cores
01 – Caixa de giz de cera com 12 cores (curto)
01 – Caixa de tinta guache (pequena/6 cores)
01 – Pincel nº 8
01 – Pote de massinha de modelar (grande)
01 – Jogo de montar e desmontar (encaixe - BLOCOS)
01 – Caderno brochura (grande com 96 folhas)
02 – Pastas de arquivo com elástico
01 – Bloco de papel criative A3 (colorida)
02 – Colas bastão (grande)
MATERIAL QUE FICA NA MOCHILA
01 – Penal contendo: 3 lápis de escrever, 1 borracha,
1 apontador com lixeira, 1 caixa de lápis de cor e
1 tesoura sem ponta.
01 – Caderno pequeno brochura de 48 folhas (usaremos
como agenda)
01 – Caixa de cola colorida
01 – Pacote de olhos (médio)
01 – Caneta para retroprojetor (ponta fina)
Obs.: No dia da entrega de materiais, não trazer
os materiais de uso diário.
LIVROS:
 01 – Livro de historinha (com letra caixa alta)
 Ensino Religioso: De Mãos Dadas: Ética e Cidadania, 1º Ano,
4ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia
Schneiders, Editora Scipione.
 Artes: Arte: Projeto Ápis, 1º Ano, Eliana Pougy e
André Vilela, Editora Ática.
REVISTA:
 01 – Revista Passatempo (Infantil) – Editora Coquetel
LISTA DE MATERIAL APENAS PARA ALUNOS
DE PERÍODO INTEGRAL
01 – Caixa de tinta guache com várias cores
01 – Pincel nº 8
01 – Pasta com elástico
01 – Caderno brochura grande de 01 matéria com
96 folhas
* Material de higiene pessoal (escova de cabelo,
amarrador, toalha de mão, escova de dente e
creme dental).
OBS.: O penal pode ser o mesmo que será usado a
tarde, mas deverá conter: lápis de escrever, borracha,
cola, tesoura sem ponta e lápis de cor.

COLÉGIO SÃO BENTO
RUA SANTO ANTÔNIO, 246 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net

LISTA DE MATERIAIS
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal e do
Caderno Anglo de Inglês, será feita diretamente na
Livraria Fátima – Distribuidora Oficial do Sistema Anglo
de Ensino em Criciúma, localizada na Praça Nereu
Ramos, 186 – Centro (maiores informações pelo
telefone (48) 3433-7745).
- A comercialização do livro de Ensino Religioso, e de
Artes, poderá ser feita diretamente no Colégio em data
que será marcada pela Editora Somos Educação. As
datas serão publicadas no site e redes sociais do
Colégio.

UNIFORME DIÁRIO OBRIGATÓRIO
* Camiseta branca com o nome do Colégio São
Bento
* Calça grená com o nome do Colégio
* Tênis preto ou branco
* Meias pretas ou brancas
* Jaqueta ou blusa com o EMBLEMA DO COLÉGIO
(cores: grená ou branca)
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
OBRIGATÓRIO:
* Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou
branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e
meias brancas ou pretas (curtas).

ENSINO FUNDAMENTAL I
2º Ano / 2019
MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
01 – Caixa de giz cera curto com 12 cores
01 – Pasta de arquivo plástica (fina)
05 – Cadernos grandes (brochura com capa dura, 48 folhas)
01 – Caixa de tinta guache com 6 cores
01 – Pincel nº12
01 – Pote de massinha de modelar (para trabalhar em Artes)
MATERIAL DE USO DIÁRIO
01 – Caixa de lápis de cor com, no mínimo, 12 cores
01 – Penal, não metálico, contendo: 03 lápis pretos, 01
borracha, 01 apontador com lixeira, 01 régua
pequena
01 – Tesoura sem ponta
01 – Cola bastão
01 – Jogo de canetinha hidrocor com, no mínimo, 12 cores
01 – Caderno brochura pequeno de 48 folhas (para ser
usado como agenda)
Obs.: No dia da entrega de materiais, não trazer
os materiais de uso diário.
LIVROS:
 Ensino Religioso: De Mãos Dadas: Ética e Cidadania,
2º Ano, 11ª edição, 2014 Avelino A. Correa e Amélia
Schneiders, Editora Scipione.
 Artes: Arte: Projeto Ápis, 2º Ano, Eliana Pougy e
André Vilela, Editora Ática.

ATENÇÃO:
-Todo material deve trazer o nome completo da criança.
-Encapar os
livros e cadernos com plástico
transparente.
-Dia 06/02/2019 – Entrega dos materiais e dia de
conhecer a professora, das 13h30min às 17h. Os
alunos que não comparecerem nesse dia, só terão
conhecimento da turma e professora no 1º dia de aula.

NOTA
-

É obrigatório o uso do uniforme completo,
diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de
aula;
será permitido o uso de bermuda, desde que seja
a do modelo padrão do Colégio;
turno vespertino - horário: das 13h15min às
17h30 min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 04
de fevereiro de 2019;
início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (para os
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental
I (1o ao 5o Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o
Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

LISTA DE MATERIAL APENAS PARA ALUNOS
DE PERÍODO INTEGRAL
01 – Caixa de tinta guache com várias cores
01 – Pincel nº 8
01 – Pasta com elástico
01 – Caderno brochura grande de 01 matéria com
96 folhas
* Material de higiene pessoal (escova de cabelo,
amarrador, toalha de mão, escova de dente e
creme dental).
OBS.: O penal pode ser o mesmo que será usado a
tarde, mas deverá conter: lápis de escrever, borracha,
cola, tesoura sem ponta e lápis de cor.

COLÉGIO SÃO BENTO
RUA SANTO ANTÔNIO, 246 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net

LISTA DE MATERIAIS
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal e do
Caderno Anglo de Inglês, será feita diretamente na
Livraria Fátima – Distribuidora Oficial do Sistema Anglo
de Ensino em Criciúma, localizada na Praça Nereu
Ramos, 186 – Centro (maiores informações pelo
telefone (48) 3433-7745).
A comercialização do livro de Ensino Religioso, e
de Artes, poderá ser feita diretamente no Colégio em
data que será marcada pela Editora Somos Educação.
As datas serão publicadas no site e redes sociais do
Colégio.

UNIFORME DIÁRIO OBRIGATÓRIO
* Camiseta branca com o nome do Colégio São
Bento
* Calça grená com o nome do Colégio
* Tênis preto ou branco
* Meias pretas ou brancas
* Jaqueta ou blusa com o EMBLEMA DO COLÉGIO
(cores: grená ou branca)
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
OBRIGATÓRIO:
* Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou
branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e
meias brancas ou pretas (curtas).

ATENÇÃO:
-Todo material deve trazer o nome completo da criança.
-Encapar os
livros e cadernos com plástico
transparente.
-Dia 06/02/2019 – Entrega dos materiais e dia de
conhecer a professora, das 13h30min às 17h. Os
alunos que não comparecerem nesse dia, só terão
conhecimento da turma e professora no 1º dia de aula.

NOTA
-

É obrigatório o uso do uniforme completo,
diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de
aula;
será permitido o uso de bermuda, desde que seja
a do modelo padrão do Colégio;
turno vespertino - horário: das 13h15min às
17h30 min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 04
de fevereiro de 2019;
início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (para os
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental
I (1o ao 5o Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o
Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

ENSINO FUNDAMENTAL I
3º Ano / 2019
MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
01 – Pote de massinha de modelar
01 – Cola bastão (grande)
01 – Pasta arquivo (abas com elástico) para Artes e uso
diário
01 – Bloco de papel criative A4 (colorida)
01 – Caderno para fichário universitário – 64 folhas – 60g/m2
01 – Pasta (papelão com trilho), para produção de texto
MATERIAL DE USO DIÁRIO
03 – Cadernos brochura grandes (96 folhas)
01 – Caderno brochura grande (48 folhas) para a disciplina
de Inglês
01 – Caixa de lápis de cor com, no mínimo, 12 cores
01 – Caixa de giz cera com, no mínimo, 12 cores
01 – Estojo de canetinhas hidrocor com 12 cores
01 – Tesoura sem ponta
01 – Penal, não metálico, contendo: 3 lápis pretos,
1 borracha, 1 apontador com lixeira e 02 – Réguas uma de
30cm e outra de 15cm
01 – Caderno brochura pequeno de 48 folhas (para ser
usado como agenda)
01 – Pasta arquivo (abas com elástico) para Artes e uso
diário
Obs.: Não especificar as disciplinas nos cadernos
No dia da entrega de materiais, não trazer
os materiais de uso diário.

LIVROS:
 01 Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado de
acordo com a Reforma Ortográfica, com mais de 30 mil
verbetes).
 Ensino Religioso: De Mãos Dadas: Ética e Cidadania,
3º Ano, 11ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia
Schneiders, Editora Scipione.
 Artes: Arte: Projeto Ápis, 3º Ano, Eliana Pougy e
André Vilela, Editora Ática.
LISTA DE MATERIAL APENAS PARA ALUNOS
DE PERÍODO INTEGRAL
01 – Caixa de tinta guache com várias cores
01 – Pincel nº 8
01 – Pasta com elástico
01 – Caderno brochura grande de 01 matéria com
96 folhas
* Material de higiene pessoal (escova de cabelo,
amarrador, toalha de mão, escova de dente e
creme dental).
OBS.: O penal pode ser o mesmo que será usado a
tarde, mas deverá conter: lápis de escrever, borracha,
cola, tesoura sem ponta e lápis de cor.

COLÉGIO SÃO BENTO
RUA SANTO ANTÔNIO, 246 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net

LISTA DE MATERIAIS
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal e do
Caderno Anglo de Inglês, será feita diretamente na
Livraria Fátima – Distribuidora Oficial do Sistema Anglo
de Ensino em Criciúma, localizada na Praça Nereu
Ramos, 186 – Centro (maiores informações pelo
telefone (48) 3433-7745).
A comercialização do livro de Ensino Religioso, e
de Artes, poderá ser feita diretamente no Colégio em
data que será marcada pela Editora Somos Educação.
As datas serão publicadas no site e redes sociais do
Colégio.

UNIFORME DIÁRIO OBRIGATÓRIO
* Camiseta branca com o nome do Colégio São
Bento
* Calça grená com o nome do Colégio
* Tênis preto ou branco
* Meias pretas ou brancas
* Jaqueta ou blusa com o EMBLEMA DO COLÉGIO
(cores: grená ou branca)
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
OBRIGATÓRIO:
* Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou
branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e
meias brancas ou pretas (curtas).

ATENÇÃO:
-Todo material deve trazer o nome completo da criança.
-Encapar os
livros e cadernos com plástico
transparente.
-Dia 06/02/2019 – Entrega dos materiais e dia de
conhecer a professora, das 13h30min às 17h. Os
alunos que não comparecerem nesse dia, só terão
conhecimento da turma e professora no 1º dia de aula.

NOTA
-

É obrigatório o uso do uniforme completo,
diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de
aula;
será permitido o uso de bermuda, desde que seja
a do modelo padrão do Colégio;
turno vespertino - horário: das 13h15min às
17h30 min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 04
de fevereiro de 2019;
início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (para os
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental
I (1o ao 5o Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o
Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

ENSINO FUNDAMENTAL I
4º Ano / 2019
MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
01 – Pasta arquivo com elástico (para Artes)
01 – Caixa de giz cera com, no mínimo, 12 cores
01 – Estojo de tinta guache com, no mínimo, 06 cores
01 – Pincel nº 16
01 – Caderno Fichário Universitário 64 folhas para produção
de texto
01 – Pasta (papelão com trilho), para produção de texto
MATERIAL DE USO DIÁRIO
01 – Penal, não metálico, contendo: 2 lápis pretos,
1 caneta azul, 1 borracha, 1 apontador com lixeira
02 – Réguas uma de 30cm e outra de 15cm
01 – Tesoura sem ponta
01 – Cola branca (grande)
03 – Cadernos grandes espiral de 96 folhas
01 – Caderno grande espiral de 48 folhas para Inglês
01 – Caixa de lápis de cor com, no mínimo, 24 cores
01 – Cola bastão (grande)
01 – Estojo de canetinha hidrocor com, no mínimo, 12 cores
01 – Agenda Escolar (tamanho médio)
Obs.: No dia da entrega de materiais, não trazer
os materiais de uso diário.
LIVROS:
 01 Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado de
acordo com a Reforma Ortográfica, com mais de 30 mil
verbetes).
 Atlas Geográfico ilustrado, Graça Maria Lemos
Ferreira, Marcello Martinelli, Editora Moderna.
 Ensino Religioso: De Mãos Dadas: Ética e Cidadania, 4º Ano,
12ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia
Schneiders, Editora Scipione.
 Artes: Arte: Projeto Ápis, 4º Ano, Eliana Pougy e
André Vilela, Editora Ática.
LISTA DE MATERIAL APENAS PARA ALUNOS
DE PERÍODO INTEGRAL
01 – Caixa de tinta guache com várias cores
01 – Pincel nº 8
01 – Pasta com elástico
01 – Caderno brochura grande de 01 matéria com
96 folhas
* Material de higiene pessoal (escova de cabelo,
amarrador, toalha de mão, escova de dente e
creme dental).
OBS.: O penal pode ser o mesmo que será usado a
tarde, mas deverá conter: lápis de escrever, borracha,
cola, tesoura sem ponta e lápis de cor.

COLÉGIO SÃO BENTO
RUA SANTO ANTÔNIO, 246 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net

LISTA DE MATERIAIS
ENSINO FUNDAMENTAL I
5º Ano / 2019

ATENÇÃO:

- A comercialização do Caderno Anglo principal e do
Caderno Anglo de Inglês, será feita diretamente na
Livraria Fátima – Distribuidora Oficial do Sistema Anglo
de Ensino em Criciúma, localizada na Praça Nereu
Ramos, 186 – Centro (maiores informações pelo
telefone (48) 3433-7745).

A comercialização do livro de Ensino Religioso, e
de Artes, poderá ser feita diretamente no Colégio em
data que será marcada pela Editora Somos Educação.
As datas serão publicadas no site e redes sociais do
Colégio.

UNIFORME DIÁRIO OBRIGATÓRIO
* Camiseta branca com o nome do Colégio São
Bento
* Calça grená com o nome do Colégio
* Tênis preto ou branco
* Meias pretas ou brancas
* Jaqueta ou blusa com o EMBLEMA DO COLÉGIO
(cores: grená ou branca)
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA
OBRIGATÓRIO:
* Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou
branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e
meias brancas ou pretas (curtas).

ATENÇÃO:
-Todo material deve trazer o nome completo da criança.
-Encapar os
livros e cadernos com plástico
transparente.
-Dia 06/02/2019 – Entrega dos materiais e dia de
conhecer a professora, das 13h30min às 17h. Os
alunos que não comparecerem nesse dia, só terão
conhecimento da turma e professora no 1º dia de aula.

NOTA
-

É obrigatório o uso do uniforme completo,
diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de
aula;
será permitido o uso de bermuda, desde que seja
a do modelo padrão do Colégio;
turno vespertino - horário: das 13h15min às
17h30 min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 04
de fevereiro de 2019;
início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (para os
alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental
I (1o ao 5o Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o
Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
01 – Pasta arquivo (papelão) com elástico (para Artes),
com o nome do aluno na capa (do lado de fora)
01– Pasta catálogo com 30 plásticos - clear book –
(para Informática), com o nome do aluno.
01 – Calculadora pequena e simples, com nome do aluno.
01 – Pasta arquivo (papelão) de trilho (para Produção de Texto
com o nome do aluno na capa, do lado de fora)
01 – Caderno para fichário universitário – 64 folhas – 60g/m2
01 – Bloco Canson Aquarelle – 300g/m2 24 x 32cm
MATERIAL DE USO DIÁRIO
01 – Borracha macia
01 – Caderno espiral grande - 12 matérias (capa dura)
01 – Caixa de lápis de cor aquarelável com, no mínimo, 12 cores
01 – Caneta azul e 01 de outra cor
01 – Estojo de caneta hidrocor (com 12 cores)
01 – Lápis borracha
01 – Penal, não metálico, contendo: 2 lápis pretos,
1 borracha, 1 apontador com lixeira
01 – Régua de 30cm, não metálica e nem maleável
01 – Tesoura sem ponta
01 – Cola branca (grande)
01 – Caixa de giz cera (pode ser do ano anterior)
01 – Agenda Escolar (tamanho médio)
Obs.: No dia da entrega de materiais, não trazer
os materiais de uso diário.
LIVROS:
 01 Bíblia
 Ensino Religioso: De Mãos Dadas: Ética de Cidadania,
5º Ano, 11ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia
Schneiders, Editora Scipione.
 Artes: Arte: Projeto Ápis, 5º Ano, Eliana Pougy e
André Vilela, Editora Ática.
 01 Atlas Geográfico ilustrado – Autora: Graça Maria
Lemos Ferreira e Marcello Martinolli - Ed. Moderna
(Caso o aluno tenha outro Atlas, poderá utilizá-lo)
 01 Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado de
acordo com a Reforma Ortográfica, com mais de 30 mil
verbetes).
 01 Mini Dicionário de Língua Inglesa Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques ou Dicionário
Oxford Escolar - OXFORD
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês,
poderá utilizá-lo.
LISTA DE MATERIAL APENAS PARA ALUNOS
DE PERÍODO INTEGRAL
01 – Caixa de tinta guache com várias cores
01 – Pincel nº 8
01 – Pasta com elástico
01 – Caderno brochura grande de 01 matéria com 96
folhas
* Material de higiene pessoal (escova de cabelo,
amarrador, toalha de mão, escova de dente e creme
dental).
OBS.: O penal pode ser o mesmo que será usado a tarde,
mas deverá conter: lápis de escrever, borracha, cola,
tesoura sem ponta e lápis de cor.

