
lista de
mATERIAIS

Ensino Fundamental 2022



“Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAL 2022 - 1º ANO

 
01 Caderno brochurão (tam grande) 96 folhas
01 Caderno brochurão (tam grande) 48 folhas 
01 Estojo escolar com 3 lápis grafite, 2 borrachas, 1 apontador
01 Caneta marca texto
02 Pastas com elástico (média e fina)
01 Caixa de lápis de cor (com estojo)
01 Caixa de giz de cera curto
01 Estojo de canetinhas
01 pincel nº 12
01 régua pequena (15cm) 
01 tesoura sem ponta (sugestão:Mundial ou Tramontina)
01 tubo de cola pequeno
01 cola bastão
01 jogo educativo
01 alfabeto móvel 150 pçs (sugestão: em E.V.A)
01 Revista para recorte
01 gibi
01 Cartão Vale livro R$35,00 – pode ser adquirido na Livraria A Página
01 livro de Educação Cristã (adquirido no setor financeiro da escola)
01 livro paradidático que será solicitado e explorado no 2ºBimestre
01 Garrafinha para água e toalhinha de mão para as aulas de Educação Física

 

1º Ano 



2º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 - 2º ANO

 
02 Cadernos brochura grande 
01 Caderno brochura pequeno 
01 Estojo escolar
02 Lápis
01 caneta marca texto
01 Apontador
01 Borracha branca
01 Régua plástica - 30cm
01 Tubo de cola pequeno
01 Pasta com elástico (fina)
01 Tesoura escolar (Tramontina ou Mundial)
01 Caixa de material dourado individual 62pçs 
01 Calculadora (para deixar em casa)
01 Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio) para usar em casa
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje) para usar em casa
01 livro de Educação Cristã (adquirido no setor financeiro da escola)
01 Cartão Vale livro R$35,00 – pode ser adquirido na Livraria A Página
01 livro paradidático que será solicitado e explorado no 2ºBimestre
01 Gibi
01 livro Passatempo nível 1
01 Revista para recorte
01 Garrafinha para água e toalhinha de mão para as aulas de Educação Física
 

MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 Caixa de giz de cera 
01 Estojo de canetinhas 
01 Caixa de lápis de cor - aquarelado - Faber Castell
01 Caderno de desenho

 



3º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 - 3º ANO
 
02 Caderno brochura grande
01 Caderno brochura pequeno 
01 Estojo escolar
02 Lápis
01 Apontador
01 Borracha branca
01 Régua plástica – 30 cm
01 Tubo de cola pequeno
01 Tesoura pequena sem ponta (Sugestão: Tramontina ou Mundial)
02 Pasta com elástico fina
01 Calculadora simples
01 Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio) para usar em casa
01 Bíblia pequena (Sugestão: linguagem de hoje) para usar em casa
01 Gibi 
01 Livro de cruzadinhas/caça-palavras e/ou Sudoku infantil.  Sugestão: Picolé
01 Revista para recorte
01 Cartão Vale livro R$35,00 – pode ser adquirido na Livraria A Página
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado no 2ºBimestre
01 livro de Educação Cristã (adquirido no setor financeiro da escola)
01 Garrafinha para água e toalhinha de mão para as aulas de Educação Física

 

MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 Estojo de canetinhas
01 Caixa de giz de cera
01 Caixa de lápis de cor - aquarelado - Faber Castell
01 Caderno de desenho

 



4º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 - 4º ANO
 
02 Cadernos brochura grande
01 Caderno brochura pequeno
01 Estojo escolar
02 Lápis
01 Apontador
01 Borracha branca
01 Régua plástica - 30cm
01 Caneta - esferográfica - azul
01 Caneta marca texto
01 Tubo de cola pequeno
01 Tesoura escolar (Sugestão: Tramontina ou Mundial)
01 Pasta com elástico fina
01 Calculadora simples
01 Compasso
01 Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio) para usar em casa
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje) para usar em casa
01 Gibi 
01 Livro de cruzadinhas/caça-palavras e/ou Sudoku infantil
01 Revista para recorte
01 Cartão Vale livro R$35,00 – pode ser adquirido na Livraria A Página
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado no 2ºBimestre
01 livro de Educação Cristã (adquirido no setor financeiro da escola)
01 Garrafinha para água e toalhinha de mão para as aulas de Educação Física

 

MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 Caixa de giz de cera 
01 Caixa de lápis de cor - aquarelado - Faber Castell
01 Estojo de canetinhas
01 Caderno de desenho

 



4º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 5º ANO
 
04 Cadernos grandes (96 folhas) NÃO utilizar caderno de 10 matérias
01 Caderno brochura pequeno
01 Estojo escolar
02 Lápis
01 Apontador
01 Borracha branca
01 Régua plástica - 30cm
01 Caneta - esferográfica - azul/vermelha
01 Caneta marca texto
01 Tubo de cola pequeno
01 Pasta com elástico fina
01 Tesoura escolar (Tramontina ou Mundial)
01 Calculadora simples
01 Compasso
01 Transferidor
01 Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio) para usar em casa
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje) para usar em casa
01 Gibi
01 Livro de cruzadinhas/caça-palavras e/ou Sudoku infantil
01 Revista para recorte
01 Cartão Vale livro R$35,00 – pode ser adquirido na Livraria A Página
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado no 2ºBimestre
01 Livro de Educação Cristã (adquirido no setor financeiro da escola)
01 Garrafinha para água e toalhinha de mão para as aulas de Educação Física

MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 Caixa de giz de cera 
01 Caixa de lápis de cor
01 Estojo de canetinhas
01 Caderno de desenho

 



5º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 5º ANO
 
04 Cadernos grandes (96 folhas) NÃO utilizar caderno de 10 matérias
01 Caderno brochura pequeno
01 Estojo escolar
02 Lápis
01 Apontador
01 Borracha branca
01 Régua plástica - 30cm
01 Caneta - esferográfica - azul/vermelha
01 Caneta marca texto
01 Tubo de cola pequeno
01 Pasta com elástico fina
01 Tesoura escolar (Tramontina ou Mundial)
01 Calculadora simples
01 Compasso
01 Transferidor
01 Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Aurélio) para usar em casa
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje) para usar em casa
01 Gibi
01 Livro de cruzadinhas/caça-palavras e/ou Sudoku infantil
01 Revista para recorte
01 Cartão Vale livro R$35,00 – pode ser adquirido na Livraria A Página
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado no 2ºBimestre
01 Livro de Educação Cristã (adquirido no setor financeiro da escola)
01 Garrafinha para água e toalhinha de mão para as aulas de Educação Física

MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 Caixa de giz de cera 
01 Caixa de lápis de cor
01 Estojo de canetinhas
01 Caderno de desenho

 



6º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 -  6º ANO
 
01 Caderno de 10 matérias ou 01 caderno (brochurão grande) para cada disciplina 
Caneta esferográfica azul e vermelha, lápis, borracha, marcador de texto, tesoura, cola
01 Calculadora simples
01 compasso, 01 transferidor e 01 régua 30cm
01 Pasta com elástico 
01 mini dicionário de Língua Portuguesa. (Sugestão: Aurélio)
01 mini dicionário de Língua Inglesa. (Sugestão: Password ou Oxford)
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje)
Folhas de papel almaço (Serão usadas no decorrer do ano letivo)
01 livro de Educação Cristã: Crer e Ser – Ensino Religioso e Ética. Ed. Cultura Cristã (adquirido na Livraria A
Página)
01 Cartão Vale livro R$35,00 (pode ser adquirido na Livraria A Página)
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado durante o ano letivo
 
MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 caixa de lápis de cor aquarelado - Faber Castell
01 estojo de canetinhas



7º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS 2022 -  7º ANO
 
01 Caderno de 10 matérias ou 01 caderno (brochurão grande) para cada disciplina 
Caneta esferográfica azul e vermelha, lápis, borracha, marcador de texto, tesoura, cola
01 Calculadora simples
01 compasso, 01 transferidor e 01 régua 30cm
01 Pasta com elástico 
01 mini dicionário de Língua Portuguesa. (Sugestão: Aurélio)
01 mini dicionário de Língua Inglesa. (Sugestão: Password ou Oxford)
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje)
Folhas de papel almaço (Serão usadas no decorrer do ano letivo)
01 livro de Educação Cristã: Crer e Ser – Ensino Religioso e Ética. Ed. Cultura Cristã (adquirido na Livraria A
Página)
01 Cartão Vale livro R$35,00 (pode ser adquirido na Livraria A Página)
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado durante o ano letivo
 
MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 caixa de lápis de cor aquarelado - Faber Castell
01 estojo de canetinhas



8º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LISTA DE MATERIAIS  2022 -  8º ANO
 
01 Caderno de 10 matérias ou 01 caderno (brochurão grande) para cada disciplina 
Caneta esferográfica azul e vermelha, lápis, borracha, marcador de texto, tesoura, cola
01 Calculadora simples
01 compasso, 01 transferidor e 01 régua 30cm
01 Pasta com elástico 
01 mini dicionário de Língua Portuguesa. (Sugestão: Aurélio)
01 mini dicionário de Língua Inglesa. (Sugestão: Password ou Oxford)
01 Bíblia pequena ( Sugestão: linguagem de hoje)
Folhas de papel almaço (Serão usadas no decorrer do ano letivo)
01 livro de Educação Cristã: Crer e Ser – Ensino Religioso e Ética. Ed. Cultura Cristã (adquirido na Livraria A
Página)
01 Cartão Vale livro R$35,00 (pode ser adquirido na Livraria A Página)
01 Livro paradidático que será solicitado e explorado durante o ano letivo
 
MATERIAL ARTE
01 Pincel nº 14 (Tigre)
01 caixa de lápis de cor aquarelado - Faber Castell
01 estojo de canetinhas



9º ANO “Como é feliz o homem que acha a sabedoria e que obtém o entendimento, pois a sabedoria é muito mais
proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro”. (Provérbios: 3.13-14)

LLISTA DE MATERIAL 2022– 9ºano

01 caderno universitário de 10 matérias ou 01 caderno para cada matéria ( 8 cadernos) , a matéria de
Ciências é dividida em 3 frentes: Física, Química e Biologia.    
Caneta esferográfica azul e vermelha, lápis, borracha, marcador de texto, tesoura e cola 
01 Compasso, 01 transferidor e 01 régua 30cm
01 Pasta com elástico
01 Mini dicionário de Língua Inglesa (sugestão : Oxford)
01 Bíblia pequena (sugestão: NVT Nova versão transformadora ou NTLH Nova tradução na linguagem de
hoje) 
01 Vale livro – R$35,00 (Livraria Rema e A Página ) 
01 Bloco de Redação (Adquirido na secretaria do Colégio Oficina)
Livro Crer e Ser – Educação Cristã (Livraria A Página ou site Cultura Cristã)
Livros Poliedro

MATERIAL DE ARTES
01 Caixa de lápis de cor aquarelado – Faber Castell
01 Estojo de canetinha
01 Lápis 6B Regent 1250 – Faber Castell


