
MATERIAL
• Material de uso pessoal: estojo completo com lápis, borracha, 

apontador, tesoura, caneta preta e azul,  cola, caneta marca 
texto.

• Língua Portuguesa: material didático Bernoulli,01 caderno 
brochurão capa dura de 96 fls., 01 mini dicionário de Língua 
Portuguesa de acordo com a nova ortografia.

• Redação: 01 caderno brochurão capa dura de 96 fls.
• Literatura: 01 caderno brochurão capa dura 48 fls.
• Matemática: material didático Bernoulli, 01 caderno brochu-

rão capa dura de 96 fls., 01 compasso, 1 régua de 30 cm, 01 
jogo de esquadros, 01 transferidor.

• Inglês, História, Geografia e Ciências: material didático Ber-
noulli, 01 caderno de matéria.

• Líder em mim: Livro de lições, 01 caderno de 48 fls.
• Arte: 01 caderno de matéria, lápis de cor caixa de 24 cores,1 

caixa de giz de cera de 12 cores, 1 fita durex larga, 10 fls pa-
pel vergê bege ou branco, 01 pacote de papel filipinho lúmen 
colorido,01 folha de papel color set preto, 01 folha de papel 
40kg branca, 10 folhas de papel A3 gramatura 140mm.

• Ensino Religioso: Material didático Redescobrindo O Universo 
Religioso – Editora Vozes, 01 caderno de matéria.

MATERIAL DIDÁTICO

•  Para sua comodidade, os materiais didáticos são vendidos na Li-
vraria Soluções e Serviços Educacionais dentro do Colégio. 

• O material didático compreende: 
- Coleção Bernoulli; 
- Líder em Mim; 
- Ensino Religioso; 
- Inglês.

OBSERVAÇÕES
• Retorno das aulas dias 03/02/2020. Verificar no portal do Co-

légio o horário de aulas do dia.
• A lista de livros literários será divulgada em fevereiro/2020.
• Informamos que o material da Editora Bernoulli / Líder em 

mim é consumível e agrega prestação de serviços através de 
assessorias, simulados elaborados pelo sistema Bernoulli e 
plataformas digitais (vídeo-aulas, exercícios resolvidos, listas 
extras de atividades, dentre outros serviços). Dessa forma, 
não será permitido o uso de materiais usados ou fotocopia-
dos. Solicitamos a aquisição do material versão 2020.
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