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2018 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 6º ANO 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: ___/02/2018 
 

NO PRIMEIRO DIA DE AULA O(A) ALUNO(A) DEVERÁ TRAZER O ESTOJO e  
OS CADERNOS  

 
 

01 estojo com: lápis preto ou lapiseira, caneta, borracha e apontador 
01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm 
01 transferidor 180º  
01 compasso escolar simples 
01 esquadro de 45º 

     01 tesoura pequena, sem ponta 
01 caderno grande dividido em 6 matérias (a critério da família)  
01 frasco de cola branca 90g 
01 caneta marca texto (amarela ou verde) 
02 folhas de papel quadriculado 
04 folhas de papel vegetal 

01Pendrive de 2GB - aula de Informática (poderá usar o pendrive do ano anterior) 
01 tabuada de multiplicação - para aula de Matemática (pode imprimir da internet) 
 
 

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 (entregar na Secretaria do Colégio). 
 
  CIÊNCIAS 

  01 Avental ou jaleco (é obrigatório para as aulas de laboratório) - modelo opcional  

  01 caixa de luvas látex ou vinil - tamanho de acordo com a mão do(a) aluno(a) 

  01 caderno brochura pequeno de 96 folhas - para registro de relatórios 
 
MATERIAL DIDÁTICO: 

Coleção do Sistema OBJETIVO de Ensino (pedido e valores na Secretaria do 
   Colégio Batista de Mantena). Parcelamos em até 6 vezes. 
 

01 Dicionário de Português  

01 Dicionário de português-Inglês/Inglês-Português 

01 Dicionário de português-espanhol (sugestão: Michaels ou Saraiva) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
- Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte) para uso individual do aluno. 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE - Todo o material 
deverá ser identificado com o 

nome do(a) Aluno(a). 
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2018 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 7º ANO 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: ___/02/2018 
 

NO PRIMEIRO DIA DE AULA O(A) ALUNO(A) DEVERÁ TRAZER O ESTOJO e  
OS CADERNOS  

 
01 estojo com: lápis preto ou lapiseira, caneta, borracha e apontador 
01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm 
01 transferidor 180º  
01 compasso escolar simples 
01 esquadro de 45º 

     01 pasta catálogo com 30 plásticos 
01 tesoura pequena, sem ponta 
01 caderno grande dividido em 6 matérias (a critério da família)  
01 frasco de cola branca 90g 
01 caneta marca texto (amarela ou verde) 
04 folhas de papel vegetal 

01Pendrive de 2GB - aula de Informática (poderá usar o pendrive do ano anterior) 
 

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 (entregar na Secretaria do Colégio). 
 
  CIÊNCIAS 

  01 Avental ou jaleco (é obrigatório para as aulas de laboratório) - modelo opcional  

  01 caixa de luvas látex ou vinil - tamanho de acordo com a mão do(a) aluno(a) 

  01 caderno brochura pequeno de 96 folhas - para registro de relatórios 

  01 pasta catálago com 30 plásticos 
 
MATERIAL DIDÁTICO: 

Coleção do Sistema OBJETIVO de Ensino (pedido e valores na Secretaria do 
   Colégio Batista de Mantena). Parcelamos em até 6 vezes. 
 

01 Dicionário de Português  

01 Dicionário de português-Inglês/Inglês-Português 

01 Dicionário de português-espanhol (sugestão: Michaels ou Saraiva) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
- Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte) para uso individual do aluno. 
 

 
 
 
 

IMPORTANTE - Todo o material 
deverá ser identificado com o 

nome do(a) Aluno(a). 
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2018 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 8º ANO 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: ___/02/2018 
 

NO PRIMEIRO DIA DE AULA O(A) ALUNO(A) DEVERÁ TRAZER O ESTOJO e  
OS CADERNOS  

 
 

01 estojo com: lápis preto ou lapiseira, caneta, borracha e apontador 
01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm 
01 transferidor 180º  
01 compasso escolar simples 
01 esquadro de 45º  

     01 tesoura pequena, sem ponta 
01 caderno grande dividido em 6 matérias (a critério da família)  
01 frasco de cola branca 90g 
01 caneta marca texto (amarela ou verde) 
04 folhas de papel vegetal 

01Pendrive de 2GB - aula de Informática (poderá usar o pendrive do ano anterior) 
 

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 (entregar na Secretaria do Colégio). 
 
  CIÊNCIAS 

  01 Avental ou jaleco (é obrigatório para as aulas de laboratório) - modelo opcional  

  01 caixa de luvas látex ou vinil - tamanho de acordo com a mão do(a) aluno(a) 

  01 caderno brochura pequeno de 96 folhas - para registro de relatórios 
 
MATERIAL DIDÁTICO: 

Coleção do Sistema OBJETIVO de Ensino (pedido e valores na Secretaria do 
   Colégio Batista de Mantena). Parcelamos em até 6 vezes. 
 

01 Dicionário de Português  

01 Dicionário de português-Inglês/Inglês-Português 

01 Dicionário de português-espanhol (sugestão: Michaels ou Saraiva) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
- Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte) para uso individual do aluno. 
 

 
 
 
 
 

IMPORTANTE - Todo o material 
deverá ser identificado com o 

nome do(a) Aluno(a). 
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2018 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 9º ANO 

 
 

INÍCIO DAS AULAS: ___/02/2018 
 

NO PRIMEIRO DIA DE AULA O(A) ALUNO(A) DEVERÁ TRAZER O ESTOJO e  
OS CADERNOS  

 
 

01 estojo com: lápis preto ou lapiseira, caneta, borracha e apontador 
01 caixa de lápis de cor - 12 cores  

01 régua - 30cm 
01 transferidor 180º  
01 compasso escolar simples 
01 esquadro de 45º  

     01 tesoura pequena, sem ponta 
01 caderno grande dividido em 6 matérias (a critério da família)  
01 frasco de cola branca 90g 
01 caneta marca texto (amarela ou verde) 

01Pendrive de 2GB - aula de Informática (poderá usar o pendrive do ano anterior) 
 

01 pacote de 500 folhas de papel sulfite A4 (entregar na Secretaria do Colégio). 
 
  CIÊNCIAS 

  01 Avental ou jaleco (é obrigatório para as aulas de laboratório) - modelo opcional  

  01 caixa de luvas látex ou vinil - tamanho de acordo com a mão do(a) aluno(a) 

  01 caderno brochura pequeno de 96 folhas - para registro de relatórios 
 
MATERIAL DIDÁTICO: 

Coleção do Sistema OBJETIVO de Ensino (pedido e valores na Secretaria do 
   Colégio Batista de Mantena). Parcelamos em até 6 vezes. 
 

01 Dicionário de Português  

01 Dicionário de português-Inglês/Inglês-Português 

01 Dicionário de português-espanhol (sugestão: Michaels ou Saraiva) 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
- Trazer diariamente uma garrafinha de água (esporte) para uso individual do aluno. 
 

 
 
 
 
 
 
 

IMPORTANTE - Todo o material 
deverá ser identificado com o 

nome do(a) Aluno(a). 

 


