
 

 

LISTA DE MATERIAL 2020 – ENSINO FUNDAMENTAL II – 6º AO 9ºANO 

Produtos com emblema da escola  

01 Pasta transparente Azul fina com elástico Personalizado Betel 

01 Pasta transparente  pequena com elástico para o Laboratório 

01 agenda escolar Personalizada Betel 

USO INDIVIDUAL 

02  cadernos universitários 1 matéria c/ 100 fls ( Português/Matemática) 

01 caderno universitário 10 matérias c/ 200 fls 

02 canetas esferográficas Bic ( 1 azul e 1 vermelha) 

01 borracha branca grande macia  

01 compasso com grafite HB ( sugestão Compactor ou Göller) 

01  lixa de unha (para lixar a grafite do compasso) 

01 dicionário de inglês de bolso Michaelis, Collins ou Oxford 

01 dicionário de Língua Portuguesa de bolso atualizado com a nova ortografia 

1 tubo de cola bastão 10g (Pritt) 

06 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell) 

01 caixa de lápis de 12 cores Faber Castell 

01 pct. de sulfite A4  c/ 500fls ** 

01 régua transparente  30 cm 

01 apontador com depósito 

01 par de esquadros 45° e 60°  

01 transferidor de 180° 

01 avental branco com mangas longas para o laboratório (com nome) 

01 Calculadora 

01 tesoura sem ponta (Mundial) 

02 canetas  marca texto 

06 fls de papel quadriculado ( só para 8º e 9º ano)  ** 

01 BL. de papel Canson A4 branco 150gr ** 



30 sacos plásticos grossos ofício com 4 furos ** 

03 fls papel cartolina branca ** 

03 fls papel cartolina color set (2 color e 1 preta) ** 

30fls papel almaço com pauta ** 

05 placas de EVA (cores diferentes) ** 

03 fls de papel laminado (cores variadas) ** 

LIVROS: 

- Apostila ETAPA ( 8 volumes) 

- 1 livro paradidático (1 por bimestre) 

(serão solicitados durante o ano letivo à partir de fevereiro de 2019) 

OBSERVAÇÕES: 

. O material identificado na lista com dois asteriscos (**) deverá ser entregue na coordenação 
da Escola no 1º dia de aula. 

. O material  sublinhado  é importantíssimo para que os alunos realizem suas tarefas e devem 
ser trazidos diariamente. 

. O uso da agenda  personalizada do Colégio é obrigatório. 

. Todo material deverá constar o nome 

. Para evitar que o aluno carregue muito peso, o Colégio disponibiliza armários próprios para 
guarda de material escolar. Confira os preços com a Global Box. 

 

 

 


