Colégio de São Bento de Olinda
Uma Escola de Serviço do Senhor

ENSINO FUNDAMENTAL (50 ANO)
 O material abaixo relacionado deverá ser
marcado com o nome e turma do aluno e,
enviado diariamente para o Colégio, dentro da
bolsa escolar da criança. Não marcar livros
antes de conferi-los na Escola.
 Pedimos adquirir material de melhor qualidade,
pois tem maior durabilidade. Tais como: lápis,
lapiseiras, borrachas, lápis de cor.

MATERIAL INDIVIDUAL
04 cadernos brochura universitário capa dura (96
folhas)
01 caderno capa dura (48 folhas)
01 estojo de hidrocor fino (12 cores)
06 canetas (2 azuis e 2 vermelhas e 2 pretas)
03 lápis marca-texto
01 caixa de lápis de cor grande (12 cores)
06 lápis grafite 2B
04 borrachas com capa
01 régua de 30cm
01 tesoura sem ponta com nome gravado
(+ resistente)
02 cadernos de desenho grande e grosso (artes /
demais disciplinas)
01 compasso metal
01 transferidor 180 graus
01 par de esquadros
02 corretivos de fita
01 caderno quadriculado para matemática.

MATERIAL COLETIVO / ARTES
40 folhas de papel 40kg (A4)
10 folhas de papel 40kg (industrial)
01 pacote de papel criativo / colagem / montagem
tamanho A4 Fluorescente / Lumi
01 folha de papel lustroso
02 folhas de cartolina dupla face (industrial)
01 tubo de tinta guache – 250ml (verde ou lilás)
01 tubo de tinta de tecido – 37ml (verde ou lilás)
02 caixas de gizões de cera (12 cores)
01 estojo de hidrocor color 850(6 cores)
02 rolos de fita adesiva colorida 25x30
03 lápis grafite 2B
01 pincel chato Nº 18
01 tesoura sem ponta (+ resistente)
01 borracha

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$ 148,25
que corresponde ao mesmo.

