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RUA HELVÉCIO C. RODRIGUES, 705 – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-1437 / 98408-8165 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – BERÇÁRIO / 2018
01 – Fantoche
04 – Fotos 3 x 4
04 – Cartelas de adesivos infantis
01 – Caixa de camisa encapada
01 – Bola
01 – Jogo de lençóis de berço
01 – Travesseiro (grande)
01 – Cobertor de berço
01 – Toalha de banho (com nome)
01 – Sabonete

01 – Saboneteira
01 – Shampoo infantil
03 – Pomadas para assadura
01 – Copo para suco
01 – Chupeta para ficar na escola, com prendedor
01 – Mamadeira para ficar na escola
01 – Pacote de lenços umedecidos
01 – Brinquedo de som (Aprovado pelo INMETRO)
01 – Babador
04 – Caixas de lenços de papel
OBS.: Todos os pertences pessoais deverão estar com
o nome da criança e os brinquedos com aprovação do
INMETRO.

ATENÇÃO
• Trazer, diariamente: Fraldas e roupas suficientes para o período em que a criança permanece no
Colégio.
• Trazer, toda segunda-feira: Os ingredientes para preparar mamadeiras e papinhas.

ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS:
• 07/02/2018 – Entrega dos materiais dos alunos da Educação Infantil, das 13h30min às 17h.
• 07/02/2018 – Reunião de Pais de alunos novos, às 19h30min (Educação Infantil)
• 08 e 09/02/2018 – Adaptação para alunos novos, das 13h15min às 15h.
UNIFORME:
•

Uso do uniforme no Berçário não é obrigatório.

NOTA :
-

turno vespertino - horário: das 13h às 17h15min;
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA HELVÉCIO C. RODRIGUES, 705 – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CRICIÚMA(SC)FONE: 3433-1437 / 98408-8165 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL I / 2018
04 – Fotos 3 x 4
01 – Pincel nº 22
01 – Caixa de cola colorida
01 – Caixa de giz cera
03 – Potes de massinha de modelar
01 – Brinquedo com som
01 – Pasta plástica com elástico (tamanho A3)
01 – Toalha
01 – Escova de dente
01 – Fantoche de feltro
02 – Cartelas de adesivo infantis
01 – Camiseta adulto para pintura (pode ser usada)

01 – Creme dental infantil
01 – Copo antivazamento
01 – Brinquedo simbólico (sugestão: Bonecas, carrinhos,
telefone, brinquedos de casinha, etc).
03 – Brinquedos em miniatura. Ex.: bichinho, carrinho etc...
01 – Travesseiro
01 – Roupa de cama (lençol e fronha)
01 – Caixa organizadora de plástico grande
01 – Brinquedo de areia
01 – Caixa de camisa
OBS.: Todos os pertences pessoais deverão estar com o
nome da criança e os brinquedos com aprovação do
INMETRO.

ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS:
•
•
•

07/02/2018 – Entrega dos materiais dos alunos da Educação Infantil, das 13h30min às 17h.
07/02/2018 – Reunião de Pais de alunos novos, às 19h30min (Educação Infantil)
08 e 09/02/2018 – Adaptação para alunos novos, das 13h15min às 15h.

UNIFORME DIÁRIO:
•
•
•
•
•
•
•

Camiseta branca com o nome do Colégio São Bento
Calça grená com o nome do Colégio
Tênis preto ou branco
Meias pretas ou brancas
Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
Short-saia
Trazer, diariamente: Fraldas, lenço umedecido e roupas suficientes para o período em que o aluno
permanece no Colégio.

NOTA :
-

É obrigatório o uso do uniforme completo, diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de aula;
turno vespertino - horário: das 13h às 17h15min;
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA HELVÉCIO C. RODRIGUES, 705 – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-1437 / 98408-8165 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL II / 2018
03 – Fotos 3 x 4
01 – Tubo de cola bastão (grande)
01 – Pincel nº 22
04 – Cartelas de adesivo infantil
01 – Caixa de giz cera (curton)
01 – Caixa de lápis de cor jumbo
01 – Pasta plástica com elástico (tamanho A3)
01 – Caixa organizadora grande de plástico
01 – Camiseta usada de adulto para pintura
05 – Botões de roupa grandes e coloridos
03 – Potes de massinha de modelar (coloridos)

01 – Brinquedo de areia
03 – Brinquedos simbólicos (sugestão: bonecas, carrinhos,
telefone, panelinhas, pratinhos, etc).
01 – Brinquedo com som
01 – Toalha pequena
02 – Copo antivazamento
01 – Travesseiro com fronha
01 – Lençol com elástico
01 – Escova de dente
01 – Creme dental
OBS.: Todos os pertences pessoais deverão estar com o
nome da criança e os brinquedos com aprovação do
INMETRO.

ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS:

•
•
•

07/02/2018 – Entrega dos materiais dos alunos da Educação Infantil, das 13h30min às 17h.
07/02/2018 – Reunião de Pais de alunos novos, às 19h30min (Educação Infantil)
08 e 09/02/2018 – Adaptação para alunos novos, das 13h15min às 15h.

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
Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
Short-saia
Trazer, diariamente: Fraldas, lenço umedecido e roupas suficientes para o período em que o aluno
permanece no Colégio.

NOTA :

-

É obrigatório o uso do uniforme completo, diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de aula;
turno vespertino - horário: das 13h às 17h15min;
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA HELVÉCIO C. RODRIGUES, 705 – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-1437 / 98408-8165 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – MATERNAL III – 2018

03 – Fotos 3 x 4
01 – Pasta arquivo com alça de elástico (tamanho A3)
01 – Livro de história, com gravuras (grandes)
05 – Potes de massinha de modelar (cores diversificadas)
05 – Cartelas de adesivos (desenhos pequenos)
01 – Pincel nº 12 e nº 24
01 – Caixa de giz de cera
01 – Jogo de pincel atômico com 12 unidades (ponta
grossa)
01 – Caixa de lápis de cor jumbo
01 – Pote plástico grande
01 – Fantoche
01 – Brinquedo pedagógico (2 a 4 anos) interessante e
atrativo (quebra-cabeça, jogos com letras, números,
formas geométricas ou animais)
Brinquedos simbólicos: bonecas, panelinhas, telefone,
fogão, carrinhos, aviões, moto, etc.

01 – Caderno pequeno (capa dura)
01 – Caderno de desenho grande (capa dura)
01 – Escova de dente, com protetor
01 – Creme dental infantil
01 – Toalha
01 – Pente ou escova de cabelo
01 – Pacote de lenço umedecido
01 – Camiseta usada, tamanho grande (adulto), para
as atividades de pintura
01 – Baldinho para o parque
01 – Garrafinha para água
OBS.: Todos os pertences pessoais deverão estar com o
nome da criança e os brinquedos com aprovação do
INMETRO.

LIVRO DE INGLÊS:
Playtime Starter Class Book – Claire Selby, Editora Oxford

ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS:
• 07/02/2018 – Entrega dos materiais dos alunos da Educação Infantil, das 13h30min às 17h.
• 07/02/2018 – Reunião de Pais de alunos novos, às 19h30min (Educação Infantil)
• 08 e 09/02/2018 – Adaptação para alunos novos, das 13h15min às 15h.
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
• Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
• Short-saia (somente para Educação Infantil)
NOTA :

-

É obrigatório o uso do uniforme completo, diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de aula;
turno vespertino - horário: das 13h às 17h15min;
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA HELVÉCIO C. RODRIGUES, 705 – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-1437 / 98408-8165 - www.colegiosaobento.net

AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.
LISTA DE MATERIAIS – JARDIM I / 2018

01 – Pincel n.º 12 e nº 24
01 – Estojo de canetas hidrocor (com 12 cores) ponta fina
01 – Tesoura sem ponta
01 – Caderno de tarefas (96 folhas - grande)
01 – Caixa de lápis de cor de ponta grossa
01 – Apontador para lápis de ponta grossa
02 – Livros grandes de histórias infantis
01 – Pasta plástica A4
01 – Toalha de rosto (cordão para pendurar)
01 – Penal com duas repartições, contendo: 02 lápis preto, 01
borracha, 01 apontador com lixeira.

01 – Camiseta usada de adulto (para aula de pintura)
01 – Caderno pequeno, espiral capa dura
03 – Potes de massinha de modelar de 150 gramas cada
01 – Jogo educativo
01 – Almofada tamanho 40 x 40cm
01 – Frasqueira contento: 1 escova de dentes, 1 creme
dental, 1 escova de cabelo e pacote de lenço de papel
01 – Brinquedo: Meninas: (panelinha, bonecas, etc.)
Meninos: (carrinhos, bonecos, etc.)
OBS.: Todos os pertences pessoais deverão estar com o
nome da criança e os brinquedos com aprovação do
INMETRO.

LIVRO DE INGLÊS:

Playtime A Class Book – Claire Selby, Editora Oxford
ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS:

•
•
•

07/02/2018 – Entrega dos materiais dos alunos da Educação Infantil, das 13h30min às 17h.
07/02/2018 – Reunião de Pais de alunos novos, às 19h30min (Educação Infantil)
08 e 09/02/2018 – Adaptação para alunos novos, das 13h15min às 15h.

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
Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)

Short-saia

NOTA :

-

É obrigatório o uso do uniforme completo, diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de aula;
turno vespertino - horário: das 13h às 17h15min;
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA HELVÉCIO C. RODRIGUES, 705 – BAIRRO SANTA BÁRBARA
CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-1437 / 98408-8165 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – JARDIM II / 2018
01 – Caderno pequeno
01 – Pasta arquivo com elástico
01 – Caderno pautado, grande, espiral (01 matéria)
01 – Camiseta usada de adulto (para pintura)
01 – Caixa de camisa forrada
01 – Caixa de lápis de cor
02 – Cartela de adesivos infantis
01 – Estojo de canetas hidrocor (grandes)
04 – Potes de massinha de modelar – 150 g cada
01 – Jogo educativo para crianças com idade a partir de 5 anos
01 – Caderno de desenho espiral
01 – Almofada pequena
01 – Necessaire contendo: escova de dente, creme dental,
escova ou pente de cabelo, lenço de papel, lenço umedecido

01 – Penal, contendo: 04 lápis pretos, 01 borracha,
01 apontador com lixeira
01 – Pasta arquivo plástica A3 com elástico
01 – Pincel n.º 12 (chato)
01 – Tesoura sem ponta
01 – Toalha
01 – Livro de literatura infantil (5 anos) – Educativos
Sugestão de autores: Ana Maria Machado, Ruth Rocha,
Eliardo França
OBS.: Todos os pertences pessoais deverão estar com o
nome da criança e os brinquedos com aprovação do
INMETRO.

LIVRO DE INGLÊS:
Playtime B Class Book – Claire Selby, Editora Oxford

ATENÇÃO PARA AS SEGUINTES DATAS:
•
•
•

07/02/2018 – Entrega dos materiais dos alunos da Educação Infantil, das 13h30min às 17h.
07/02/2018 – Reunião de Pais de alunos novos, às 19h30min (Educação Infantil)
08 e 09/02/2018 – Adaptação para alunos novos, das 13h15min às 15h.

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
Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
Short-saia (somente para Educação Infantil)

NOTA:
-

É obrigatório o uso do uniforme completo, diariamente;
comparecer uniformizado, desde o primeiro dia de aula;
turno vespertino - horário: das 13h às 17h15min;
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o
ao 5o Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 1.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
MATERIAL QUE FICA NA MOCHILA
01 – Jogo de canetinhas hidrocor
01 – Penal contendo: 3 lápis de escrever, 1 borracha, 1
01 – Caixa de giz de cera
apontador com lixeira, 1 caixa de lápis de cor e 1 tesoura
01 – Caixa de tinta guache (pequena/6 cores)
sem ponta.
01 – Pincel nº 8
01 – Agenda Escolar
01 – Pote de massinha de modelar (grande)
01 – Jogo de montar e desmontar (encaixe)
01 – Caderno (grande com 96 folhas)
02 – Pastas de arquivo com elástico
01 – Bloco de papel criative A3 (colorida)
02 – Colas bastão
LIVROS:
 01 – Livro de historinha (com letra caixa alta)
 De Mãos Dadas: Ética de Cidadania, 1º Ano, 4ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders, Editora Scipione.
 Arte: Projeto Ápis, 1º Ano, Eliana Pougy e André Vilela, Editora Ática.
REVISTA:
 01 – Revista Passatempo – Ed. Coquetel
ATENÇÃO:
Todo material deve trazer o nome completo da criança.
Encapar os livros e cadernos com plástico transparente.
Dia 07/02/2018 – Entrega dos materiais e dia de conhecer a professora, das 13h30min às 17h.
- 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 do livro de Artes (destacados acima), será feita diretamente no
Colégio, nos dias 21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com
desconto promocional de 10%, através de pagamento em dinheiro ou cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até
4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
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: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 (para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o 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 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

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 2.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
MATERIAL QUE FICA NA ESCOLA
01 – Caixa de giz cera bastão (pequena)
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

MATERIAL DE USO DIÁRIO, CONFORME HORÁRIO
01 – Caixa de lápis de cor
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
01 – Caderno pequeno de 48 folhas (sem especificar a
matéria)
01 – Agenda Escolar
Obs.: No dia da entrega de materiais, não trazer os de uso
diário.

LIVRO:
 De Mãos Dadas: Ética de Cidadania, 2º Ano, 11ª edição, 2014 Avelino A. Correa e Amélia Schneiders, Editora Scipione.
 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 07/02/2018 – Entrega dos materiais e dia de conhecer a professora, das 13h30min às 17h.
- 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 do livro de Artes (destacados acima), será feita diretamente no
Colégio, nos dias 21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com
desconto promocional de 10%, através de pagamento em dinheiro ou cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até
4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
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: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 (para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o 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 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

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 3.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL- 2018
MATERIAL DE USO DIÁRIO, CONFORME HORÁRIO
03 – Cadernos grandes (96 folhas)
01 – Caderno grande (48 folhas)
01 – Caderno grande (48 folhas) Obs.: Comprar esse caderno somente se não tiver o caderno de Produção de Texto do
ano anterior
01 – Caixa de lápis de cor (grande)
01 – Caixa de giz cera
01 – Estojo de canetinhas hidrocor (com 12 cores)
01 – Cola branca
01 – Cola bastão
01 – Tesoura sem ponta
01 – Penal, não metálico, contendo: 3 lápis pretos,1 borracha, 1 apontador com lixeira e 1 régua pequena
01 – Agenda Escolar
01 – Bloco de papel criative A3 (colorida)
02 – Pasta arquivo (abas com elástico)
Obs.: Não especificar matérias nos cadernos
LIVROS :
 01 Dicionário de Língua Portuguesa (Atualizado, com a Reforma Ortográfica) com mais de 30 mil verbetes.
 De Mãos Dadas: Ética de Cidadania, 3º Ano, 11ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders, Editora Scipione.
 Arte: Projeto Ápis, 3º 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 07/02/2018 – Entrega dos materiais e dia de conhecer a professora, das 13h30min às 17h.
- 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 do livro de Artes (destacados acima), será feita diretamente no
Colégio, nos dias 21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com
desconto promocional de 10%, através de pagamento em dinheiro ou cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até
4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
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: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 (para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o 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 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 Para quem exige mais!
RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 4.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
MATERIAL DE USO DIÁRIO, CONFORME HORÁRIO
01 – Pasta arquivo com elástico (para Artes)
01 – Penal, não metálico, contendo: 2 lápis pretos, 1 caneta azul, 1 borracha, 1 apontador com lixeira
02 – Réguas (30cm e 15cm)
01 – Tesoura sem ponta
01 – Cola branca
03 – Cadernos grandes de 96 folhas
01 – Caderno grande de 48 folhas para Inglês
01 – Caixa de lápis de cor (grande)
01 – Cola bastão (grande)
01 – Caixa de giz cera
01 – Estojo de canetinha hidrocor
01 – Estojo de tinta guache
01 – Pincel nº 16
01 – Agenda Escolar
01 – Bloco de criative paper A3 colorido
LIVROS :
 01 Mini dicionário de Língua Portuguesa (Atualizado, com a Reforma Ortográfica)
 De Mãos Dadas: Ética de Cidadania, 4º Ano, 12ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders, Editora Scipione.
 Atlas Geográfico ilustrado, Graça Maria Lemos Ferreira, Marcello Martinelli, Editora Moderna.
 Arte: Projeto Ápis, 4º 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 07/02/2018 – Entrega dos materiais e dia de conhecer a professora, das 13h30min às 17h.
- 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 do livro de Artes (destacados acima), será feita diretamente no
Colégio, nos dias 21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com
desconto promocional de 10%, através de pagamento em dinheiro ou cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até
4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
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: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 (para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o 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 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

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 5.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2018
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 (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, CONFORME HORÁRIO
01 – Borracha macia
01 – Caderno grande - 12 matérias (capa dura)
01 – Caixa (grande) de lápis de cor aquarelável
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

LIVROS :
 01 Bíblia
 De Mãos Dadas: Ética de Cidadania, 5º Ano, 11ª edição, 2014, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders, Editora Scipione.
 01 Atlas Geográfico ilustrado – Autora: Graça Maria Lemos Ferreira e Marcello Martinolli - Ed. Moderna (Caso o aluno tenha
outro Atlas, poderá utilizá-lo)
 01 Mini Dicionário de Língua Portuguesa (Atualizado, com a Reforma Ortográfica)
 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.
 Arte: Projeto Ápis, 5º 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 07/02/2018 – Entrega dos materiais e dia de conhecer a professora, das 13h30min às 17h.
- 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 do livro de Artes (destacados acima), será feita diretamente no
Colégio, nos dias 21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com
desconto promocional de 10%, através de pagamento em dinheiro ou cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até
4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
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: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 (para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o 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 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

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS - 6.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
01 – Caderno de 10 matérias
01 – Caderno para Espanhol
01 – Caderno para textos
01 – Estojo completo (com canetas, lápis, borracha, apontador com lixeira)
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Dicionário de Língua Inglesa - Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Atlas escolar/geográfico
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES
– Régua transparente de 30 cm, Esquadros 60º e 45º, Compasso (que não seja de plástico), Lápis de cor, Transferidor transparente,
canetas hidrocor, 01 bloco de papel Canson colorido A3(120 g/m2), 01 lápis 6B, 01 destaca texto, 1 Caderno de Desenho com
MARGEM (escala) milimetrada, 1 caneta permanente 2,0 (preta), 1 pasta plástica com elástico (4cm).
– Outros materiais serão pedidos durante o ano.
LIVRO DE ARTES
– Desenho Geométrico ideias e imagens – Sonia Jorge, Volume 1, Editora Saraiva.
LIVRO DE ENSINO RELIGIOSO
- Livro de Ensino Religioso - De Mãos Dadas (Ética e Cidadania), Volume 6, Ed. atualizada, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders,
Editora Scipione.
LIVROS DE LITERATURA
- Miguel e o Sexto Ano – Lino de Albergaria, Editora Saraiva
- Dom Quixote: Apresentação Ana Maria Machado e Adaptação de Michael Harrison – Michael de Cervantes, Editora Ática
- É difícil de entender, Vô! – Nelson Albissú, Editora Atual
- A rua é meu quintal – Tânia Alexandre Martinelli, Editora Atual
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal, Caderno Anglo de Inglês e Espanhol, 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, Artes e livros de Literatura, será feita diretamente no Colégio, nos dias
21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com desconto promocional de
10%, através de pagamento em dinheiro ou no cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até 4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
NOTA:
Todo material deverá trazer o nome do aluno;
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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o ao 5o Ano), Ensino
Fundamental II (6o ao 9o Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 - www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 7.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
01 – Caderno de 10 matérias
01 – Calculadora Simples
01 – Estojo completo (com lápis, caneta, borracha, apontador com lixeira)
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Pasta com 20 plásticos para produção textual
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Dicionário de Língua Inglesa - Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Atlas escolar/geográfico
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES:
– Régua transparente de 30 cm – esquadro de 60º e 45º - compasso (que não seja de plástico) – lápis de cor – transferidor
transparente - lápis 6B - canetas hidrocor – 1 bloco de papel Canson colorido A4 (120 g/m2) – 01 destaca texto – 1 Caderno de
Desenho com MARGEM (escala) milimetrada - 1 caneta permanente 2,0 (preta), 1 pasta plástica com elástico (4cm).
- Os demais materiais serão pedidos durante o ano.
LIVRO DE ARTES
– Desenho Geométrico ideias e imagens – Sonia Jorge, Volume 2, Editora Saraiva.
LIVRO DE ENSINO RELIGIOSO
- Livro de Ensino Religioso - De Mãos Dadas (Ética e Cidadania), Volume 7, Ed. atualizada, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders,
Editora Scipione.
LIVROS DE LITERATURA
- Lia e o Sétimo Ano - Lino de Albergaria, Editora Saraiva
- A ilha do tempo perdido - Lino de Albergaria, Editora Atual
- Procura-se um planeta sustentável – Tania Alexandre Martinelli, Editora Scipione
- O botão grená – Luana Von Linsingen e Rosana Rios, Editora Saraiva
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal, Caderno Anglo de Inglês e Espanhol, 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, Artes e livros de Literatura, será feita diretamente no Colégio, nos dias
21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com desconto promocional de
10%, através de pagamento em dinheiro ou no cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até 4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas 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).
NOTA:
Todo material deverá trazer o nome do aluno;
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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o ao 5o Ano), Ensino
Fundamental II (6o ao 9o Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 – www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 8.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
01 – Caderno de 10 matérias
01 – Pasta com 20 plásticos para produção textual
05 – Folhas quadriculadas
01 – Calculadora
01 – Estojo completo (com lápis, caneta, borracha, apontador com lixeira)
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Dicionário de Língua Inglesa - Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Atlas escolar/geográfico
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES :
– Régua transparente de 30 cm – esquadro de 60º e 45º - compasso (que não seja de plástico) – lápis de cor – transferidor
transparente - lápis 6B - lápis de cor - cola tenaz – tesoura - canetas hidrocor - 1 Bloco de papel canson branco A3 (140 g/m2) - grafite
2.0 (para compasso) – 01 Caderno de Desenho com MARGEM (escala) milimetrada - 01 folha de papel duplex – 1 caneta permanente
2,0 (preta) – 1 pasta plástica com elástico (4cm).
– Os demais materiais serão pedidos durante o ano.
LIVRO DE ARTES
– Desenho Geométrico ideias e imagens – Sonia Jorge, Volume 3, Editora Saraiva.
LIVRO DE ENSINO RELIGIOSO
- Livro de Ensino Religioso - De Mãos Dadas (Ética e Cidadania), Volume 8, Ed. atualizada, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders,
Editora Scipione.
LIVROS DE LITERATURA
- Marika e o Oitavo Ano - Lino de Albergaria, Editora Saraiva
- As crônicas de Fiorella – Vanessa Martinelli, Editora Saraiva
- O príncipe e o mendigo – Mark Twain (Série Reencontro), Editora Scipione
- Histórias Fantásticas – Edgar Allan Poe e outros, Editora Ática
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal, Caderno Anglo de Inglês e Espanhol, 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, Artes e livros de Literatura, será feita diretamente no Colégio, nos dias
21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com desconto promocional de
10%, através de pagamento em dinheiro ou no cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até 4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
EDUCAÇÃO FÍSICA :
Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e meias brancas ou pretas
(curtas).
NOTA:
Todo material deverá trazer o nome do aluno;
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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o ao 5o Ano), Ensino
Fundamental II (6o ao 9o Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 – www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS - 9.º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2018
01 – Caderno de 10 matérias
01 – Pasta com 20 plásticos para redação
01 – Caderno para Espanhol
01 – Estojo completo
01 – Bíblia pequena
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Dicionário de Língua Inglesa - Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Atlas escolar/geográfico
01 – Tabela Periódica (J.C. Gonçalves)
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES:
– Régua transparente de 30 cm, Esquadros de 60º e 45º, compasso (que não seja de plástico), lápis de cor, transferidor transparente,
lápis 6B, lápis de cor, cola tenaz, tesoura, canetas hidrocor,1 bloco de papel canson branco A4 (140 g/m2), grafite 2.0 (para compasso),
01 Caderno de Desenho com MARGEM (escala) milimetrada, 01 folha de papel duplex, 1 caneta permanente 2,0 (preta).
– Os demais materiais serão pedidos durante o ano.
LIVRO DE ARTES
– Desenho Geométrico ideias e imagens – Sonia Jorge, Volume 3, Editora Saraiva.
LIVRO DE ENSINO RELIGIOSO
- Livro de Ensino Religioso - De Mãos Dadas (Ética e Cidadania), Volume 9, Ed. atualizada, Avelino A. Correa e Amélia Schneiders,
Editora Scipione.
LIVROS DE LITERATURA
- Chicos, Edu e o Nono Ano – Lino de Albergaria, Ed. Saraiva
- Quero ser Belo – Tânia Alexandre Martinelli, Ed. Saraiva
- Corações Partidos – Luiz Antônio Aguiar, Ed. Ática
- Machado e Juca – Luiz Antônio Aguiar, Ed. Saraiva
ATENÇÃO:
- A comercialização do Caderno Anglo principal, Caderno Anglo de Inglês e Espanhol, 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, Artes e livros de Literatura, será feita diretamente no Colégio, nos dias
21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das 8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com desconto promocional de
10%, através de pagamento em dinheiro ou no cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até 4x (não será aceito cheque).
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
•
Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
EDUCAÇÃO FÍSICA:
Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e meias brancas ou pretas
(curtas).
NOTA:
Todo material deverá trazer o nome do aluno;
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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o ao 5o Ano), Ensino
Fundamental II (6o ao 9o Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 – www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 1.ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2018
01 – Caderno de 01 matéria para Física
01 – Caderno de 10 Matérias
01 – Estojo completo
01 – Calculadora
01 – Bíblia pequena
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Dicionário de Língua Inglesa - Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Atlas escolar/geográfico
01 – Tabela periódica (completa): JC Gonçalves
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES :
- Régua transparente de 30 cm - lápis de cor - lápis 6B - borracha verde para desenho - 01 bloco de papel canson
A3 – 2 folhas de duplex preto – 1 pasta com elástico e 1 compasso.
- Os demais materiais serão pedidos durante o ano.
LIVRO DE ARTES
– Desenho Geométrico, Volume 4, Sonia Maria Gonçalves Jorge – 5ª edição – São Paulo, Editora Saraiva,
2012.
Observação:
- Poderão ser pedidos, durante o ano, livros paradidáticos, das diversas disciplinas. Em tempo hábil, serão
solicitados.
ATENÇÃO:
- A comercialização do Material Anglo e livro de Espanhol, 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 Artes, será feita diretamente no Colégio, nos dias 21/11/2017, 22/11/2017 e 07/02/2018, das
8h às 12h e das 13h às 17h, pela Somos Educação, com desconto promocional de 10%, através de pagamento em dinheiro
ou no cartão, no débito ou no crédito, parcelado em até 4x (não será aceito cheque).

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
• Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
EDUCAÇÃO FÍSICA :
Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e meias
brancas ou pretas (curtas).
NOTA:
- Todo material deverá trazer o nome do aluno;
- 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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
- turno vespertino (aplicação de provas – 1 x por semana): das 13h30min às 17h30min;
- início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
- início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 para os alunos da Educação Infantil, Ensino Fundamental I (1 o ao 5o
Ano), Ensino Fundamental II (6o ao 9o Ano) e Ensino Médio (1a, 2a e 3ª Série).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 – www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS - 2.ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2018
01 – Caderno Universitário
01 – Estojo completo
01 – Calculadora
01 – Bíblia pequena
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Dicionário de Língua Inglesa- Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES :
- Régua transparente de 30 cm - lápis de cor - lápis 6B - borracha verde para desenho - 01 bloco de papel canson
A4 – compasso – transferidor – jogo de esquadro – 1 pasta de elástico – 2 folhas de papel cartão preto.
Observação:
- Poderão ser pedidos, durante o ano, livros paradidáticos, das diversas disciplinas. Em tempo hábil, serão
solicitados.
ATENÇÃO:
- A comercialização do Material Anglo e Apostila de Artes, 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).

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
• Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)

EDUCAÇÃO FÍSICA:
Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e meias
brancas ou pretas (curtas).

NOTA:
- Todo material deverá trazer o nome do aluno;
- 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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
- turno vespertino (aplicação de provas – 1 x por semana): das 13h30min às 17h30min;
- início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
- início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

COLÉGIO SÃO BENTO

Para quem exige mais!

RUA SANTO ANTÔNIO, 247 – CENTRO – CRICIÚMA(SC)
FONE: 3433-3070 – www.colegiosaobento.net
AQUI SOMOS FAMÍLIA. EDUCAR É NOSSA PAIXÃO.

LISTA DE MATERIAIS – 3.ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2018
01 – Caderno Universitário
01 – Estojo completo
01 – Bíblia pequena
01 – Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado)
01 – Dicionário de Língua Inglesa - Ed. Ática - Autor: Amadeu Marques
Obs.: Caso o aluno tenha outro dicionário de Inglês, poderá utilizá-lo.
01 – Dicionário de Língua Espanhola
01 – Calculadora
01 – Agenda Escolar
MATERIAL PARA DESENHO E ARTES :
- 1 folha de cartão colorido – 1 pasta com elástico – compasso – jogo de esquadro – régua.
Observação:
-

Poderão ser pedidos, durante o ano, livros paradidáticos, das diversas disciplinas. Em tempo hábil, serão
solicitados.

ATENÇÃO:
- A comercialização do Material Anglo e Apostila de Espanhol, 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).

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
• Jaquetas ou blusas com o EMBLEMA DO COLÉGIO (Cores: Grená ou Branca)
EDUCAÇÃO FÍSICA :
Bermuda grená, camiseta do Colégio, tênis preto ou branco, com solado de “látex” ou “non mark”, e meias
brancas ou pretas (curtas).
NOTA:
- Todo material deverá trazer o nome do aluno;
- 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 matutino - horário: das 07h25min às 11h45min (sem atraso);
- turno vespertino (aplicação de provas – 1 x por semana): das 13h30min às 17h30min;
- turno vespertino (aulas curriculares): Terças e Quintas-feiras, das 13h05min às 17h20min;
- início das atividades para os professores: 05 de fevereiro de 2018;
- início das aulas: 15 de fevereiro de 2018 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).

