
Colégio de São Bento de Olinda 
 

Uma Escola de Serviço do Senhor 
    

 

 
 
   

 

ENSINO FUNDAMENTAL (80 ANO) 
 

 

  

ITEM 01 

MATERIAL INDIVIDUAL 
 

01 Lápis grafite, borracha  
01 Transferidor 180 graus 
01 Compasso metal 
01 Par de esquadros 
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 Estojo de hidrocor (12 cores) 
01 Régua 30cm 
01 Pasta catálogo com 30 sacos plásticos 

(para Desenho) 
01 Pasta catálogo com 30 sacos plásticos 

(para Artes) 

03 Canetas (azul, vermelha e preta) 
 
 

ITEM 02 

MATERIAL COLETIVO 
 

02 Lápis 6B 
02 Borrachas brancas 
02 Apontadores 
01 Tesoura sem ponta 
01 Estojo de hidrocor color 850 (12 cores) 
01 Bloco de papel desenho A4 140g/m2 
01 Folha de papel color set (cores) 
01 Pincel chato nº 08 
02 Tubos grandes de tinta acrílica bisnaga 

(cores) 
10 Folhas de papel 40kg tamanho ofício duplo  
     A3  
02 Tubos de tinta para artesanato 250ml 

(verde e preto) 
01 Aquarela em pastilhas (12 cores)   
 

 

 

 

O material coletivo não deve ser marcado com o 

nome do aluno e deverá ser entregue no Colégio, 

no ato da matrícula ou pagar a taxa de: R$ 142,88           

que corresponde ao mesmo. 

 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA OS CADERNOS 
 

• 01 caderno de 01 matéria, tamanho 

grande, espiral, para a disciplina de 

História. 

 

• O1 caderno de Desenho, tamanho 

grande espiral, para a disciplina de 

Desenho Geométrico.  

 

• Sugerimos 02 cadernos de 08 matérias e 

01 com 04 ou 05 matérias, com a divisão 

abaixo: 

 
o Matemática – 3 matérias 

o Português – 3 matérias 

o Geografia – 2 matérias 

o Religião – 1 matéria 

o Biologia – 3 matérias 

o Ciências – 2 matérias 

o Inglês – 2 matérias 

o Geometria – 2 matérias 

o Filosofia – 1 matéria 

o Educação Financeira – 1 matéria 

 

 
Sugerimos, também, que entre as divisões 
seja colocado marcador colorido, para 
orientar na identificação das matérias.  
 
 
 
 
 
 
 


