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COLÉGIO CATÓLICA TIMÓTEO 
Educação Infantil ao Ensino Médio 

Uma nova marca, para um novo tempo! 

 

 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 

 02 cadernos brochurão 96 folhas capa dura ( Português e Matemática) 

 03 cadernos 60 folhas capa dura ( História, Geografia e Ciências) 

 03 cadernos 48 folhas capa dura (Ensino Religioso, Inglês, Trabalhos/Pesquisas) 

 01 caderno cartografia, sem seda, capa dura, 96 folhas ( Arte) 

 01 caderno pequeno capa dura, cor verde, 48 folhas ( bilhetes) 

  01 agenda (tamanho do caderno pequeno) contendo uma data em cada página ou 2 datas 

no máximo (os alunos escreverão na agenda) 

 01 rolo de durex colorido (qualquer cor) 

 01 bloco para rascunho (com pauta) 

 02 borrachas brancas 

 02 lápis pretos nº 02 

 01 bolsinha porta lápis 

 01 cx. de lápis de cor, 12 cores, Aquarelável. 

 01 marca texto 

 02 apontadores com coletor 

 01 régua de 30 cm (exceto a flexível/maleável) 

 01 caixa de massinha 

 05 cartelas de adesivos infantis 

 01 tesoura com ponta redonda (com identificação/gravação do nome do aluno/a) 

 01 tubo de cola líquida 90g 

 01 caixa de lápis de cor 24 cores 

 01 caixa de giz de cera 12 cores (para ficar na escola) 

 01 estojo de canetinhas 12 cores 

 02 revistinhas em quadrinhos novas 

 02 revistas velhas para recorte 

  01 pasta de plástico com elástico na cor verde (para livros da biblioteca e para deveres de 

casa) 

 12 pregadores de roupa (madeira) 

 01 tubo de cola glitter (qualquer cor) 

 01 garrafinha para água 

 01 porta-retrato simples, 15x21 (acabamento liso, de madeira) - lojas de aviamento 

 01 cx. de chá com 4 divisórias MDF, lisa (simples) – 12x12x5cm (lojas de aviamento) 

 01 baldinho (estilo de pipoca), liso (capacidade 1 litro) 

 02 lixas de unha simples. 
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ATENÇÃO! A BOLSINHA SERÁ UTILIZADA NA ESCOLA PARA AS ATIVIDADES EM SALA E, EM CASA, 

PARA AS TAREFAS ENVIADAS. NÃO SERÃO PERMITIDOS CORRETIVOS, LAPISEIRAS E ESTILETES. 

TODOS OS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL DEVERÃO SER NOMINAIS. 

GENTILEZA NÃO SUBSTITUIR OS CADERNOS POR FICHÁRIOS OU CADERNOS ESPIRAIS 

 

Para Atividades do Livro Bernoulli 

 02 folhas de cartolina (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

 02 folhas de EVA com glitter (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

 02 folhas de cartolina (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

 02 folhas de colorset (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

 02 folhas de papel crepon (quaisquer cores, sendo duas diferentes) 

 02 pacotes papel “filipinho” 

 01 pacote de papel chamequinho branco ou qualquer outra cor. 

 01 folha de papel AP 

 01 vidro de tinta guache – 250 ml (qualquer cor) 

 Argila pronta (500 g ) 

 01 rolo fio de nylon pequeno – 0,25 mm 

 01 pacote Miçangas (sortidas e coloridas) – 6mm (20g) - lojas de aviamento 
 
 
 
 

 
 

UNIFORME ESCOLAR – USO OBRIGATÓRIO 

 Camiseta de uniforme padrão da Católica de Timóteo (manga curta ou regata) 

 Bermuda ou calça de uniforme padrão da Católica de Timóteo (tactel) 

 Short ou short-saia feminino 

 Calçado: tênis. 

 Não será permitido uso de blusas baby look, calças legging, minissaias e chinelos. 

 
UNIFORME PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA - USO OBRIGATÓRIO 

 Camiseta de uniforme padrão da Católica de Timóteo (manga curta ou regata) 

 Bermuda ou calça de uniforme padrão da Católica de Timóteo (tactel) 

 Calçado: tênis. 

 Não será permitido uso de blusas baby look, calças legging, minissaias e chinelos. 



Lista de Materiais 
Colégio Católica Timóteo / 2023 
Ensino Fundamental Anos Iniciais – 4º Ano Timóteo 

COLÉGIO CATÓLICA TIMÓTEO 
Educação Infantil ao Ensino Médio 

Uma nova marca, para um novo tempo! 

 

 

LIVROS DIDÁTICOS - SISTEMA BERNOULLI DE ENSINO - Edição 2023 - Reformulado : 

 Coleção Principal Sistema de Ensino Bernoulli – Língua Portuguesa, Matemática, 
Ciências da Natureza, História e Geografia 

 iSee 3 

 Coleção Eu No Mundo 

 

Endereços para aquisição do uniforme: 

 GRIF Uniformes: R. Quinze de Novembro, 197 - LOJA 3 - Centro, Timóteo - MG, 35180-010 

 Biani Uniformes: Av. Gov. José de Magalhães Pinto, 1142 - Loja 06 - Giovanini, Cel. Fabriciano - 

MG, 35170-097 

 

 
OBRAS LITERÁRIAS 

 

1ª Etapa 2ª Etapa 3ª Etapa 

Livro: Ser humano é... 
Declaração Universal dos 
direitos humanos para 
crianças. 
Autor(a): Fábio Sgroi 
Editora: Brasil 

Livro: Viagem ao Céu 
Autor(a): Monteiro Lobato 
Editora: Brasil 

Obs: Os alunos serão 
autores do próprio livro.  
O valor para a impressão 
do livro, será passado 
posteriormente. 

 
 

 
LIVROS DIDÁTICOS 

 

 

O kit de livros didáticos é composto por livros impressos e material digital da plataforma “Meu 

Bernoulli”. A aquisição do material didático concederá ao estudante uma chave para acesso ao 

material digital. 

Atenção! A aquisição dos livros didáticos será pelo portal Gennera. O tutorial para pedidos dos 

livros será enviado posteriormente. 

 

 
INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2023 


