Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 mochila para uso diário
01 tesoura MUNDIAL sem ponta com cabo anatômico (gravar o nome)
01 caixa de lápis de cor - 12 cores - FABER CASTELL ECO LAPIS CARAS E CORES
01 apontador
01 borracha branca pequena - FABER CASTELL
01 jogo de caneta hidrocor fina -12 cores - VAI e VEM FABER CASTELL
01 cx de giz de cera - FABER CASTELL - Giz Super Soft ou Ecogiz Faber Castell
01 estojo para guardar giz de cera, lápis de cor e canetinhas com 3 repartições.
02 revistas para recorte
01 canequinha com nome
01Flauta doce Yamaha Germânica (será utilizada até o 3º ano) – poderá ser adquirida por intermédio da
escola em fevereiro.
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 o material de uso pessoal e todas as peças do uniforme sejam identificadas com o nome do
aluno
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 agenda com calendário 2021 (OBS.: agenda com 1 dia por folha).
01 mala ou mochila para transportar o material diário.
12 lápis grafite - colocar 02 no estojo, guardar os outros para reposição.
01 apontador com depósito.
01 jogo de caneta hidrocor 12 cores fina - VAI e VEM FABER CASTELL
01 jogo de lápis de cor de 12 cores - CARAS E CORES FABER CASTELL
01 caneta Griff – marca texto
01 caixa de giz de cera grosso pequeno
01 borracha – SUPER SOFT FABER CASTELL
01 borracha pequena azul e vermelha
01 régua dura (30 cm)
01 tubo de cola gel FABER CASTELL
01 tesoura sem ponta, cabo anatômico (gravar o nome)
01 gibi para leitura
01 jogo material dourado (madeira) – 111 peças com estojo
01 Dicionário escolar – Silveira Bueno – Editora Global ou Dicionário indicado para consulta: Minidicionário
Aurélio, Editora Positivo, 8ª edição– novo acordo ortográfico.
01 Flauta doce Yamaha Germânica cor creme (será utilizada até o 3º ano)
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças, inclusive o uniforme, sejam identificadas com o nome do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 agenda com calendário 2021 (OBS.: agenda com 1 dia por folha).
01 mala ou mochila para transportar o material diário.
12 lápis grafite - colocar 2 no estojo, guardar os outros para reposição.
01 apontador com depósito
01 jogo de lápis de cor de 12 cores – FABER CASTELL CARAS E CORES
01 caneta Griff – marca texto
01 jogo de caneta hidrocor 12 cores fina - VAI e VEM FABER CASTELL
01 borracha SUPER SOFT - FABER CASTELL
01 borracha pequena azul e vermelha
01 régua dura (30 cm)
01 tubo de cola branca pequeno com tampa rosqueável
01 cola gel FABER CASTELL
01 tesoura sem ponta, cabo anatômico (gravar o nome)
01 gibi para leitura
01 Dicionário escolar – Silveira Bueno – Editora Global ou Dicionário indicado para consulta:
Minidicionário Aurélio, Editora Positivo, 8ª edição– novo acordo ortográfico.
01 Flauta doce Yamaha Germânica cor creme.
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças, inclusive o uniforme, sejam identificadas com o nome do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 agenda com calendário 2021 (OBS.: agenda com 1 dia por folha).
01 mala ou mochila para transportar o material diário.
12 lápis grafite – colocar 02 no estojo, guardar os outros em casa para reposição.
01 apontador com depósito.
01 jogo de caneta hidrocor 12 cores fina - VAI e VEM FABER CASTELL
01 jogo de lápis de cor de 24 cores – FABER CASTELL
01 lápis grafite 4b
01 caneta Griff – marca texto
01 borracha pequena branca – SUPER SOFT FABER CASTELL
01 borracha pequena azul e vermelha
01 régua dura (30 cm)
01 tubo de cola gel FABER CASTELL
01 tesoura sem ponta, cabo anatômico (gravar o nome)
01 gibi para leitura
01 Dicionário escolar – Silveira Bueno – Editora Global ou Dicionário indicado para consulta:
Minidicionário Aurélio, Editora Positivo, 8ª edição– novo acordo ortográfico.
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças, inclusive o uniforme, sejam identificadas com o nome do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 agenda com calendário 2021 (OBS.: agenda com 1 dia por folha).
01 mala ou mochila p/ transportar o material diário.
06 lápis grafite - colocar 02 no estojo, guardar os outros em casa para reposição.
01 apontador com depósito.
01 jogo de caneta hidrocor 12 cores fina - VAI e VEM FABER CASTELL
01 jogo de lápis de cor de 24 cores – FABER CASTELL
01 lápis grafite 4b
01 caneta Griff – marca texto
01 borracha pequena branca – SUPER SOFT FABER CASTELL
01 borracha pequena azul e vermelha
01 régua dura (30 cm)
01 tubo de cola GEL- FABER CASTELL
01 tesoura sem ponta, cabo anatômico (gravar o nome)
01 caneta azul, 01 vermelha e 01 preta (esferográficas)
01 transferidor 180°
01 gibi para leitura
01 Dicionário escolar – Silveira Bueno – Editora Global ou Dicionário indicado para consulta:
Minidicionário Aurélio, Editora Positivo, 8ª edição– novo acordo ortográfico.
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças, inclusive o uniforme, sejam identificadas com o nome do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 tubo de cola bastão
01 borracha pequena
01 caderno de desenho capa dura -100 folhas
01 tesoura pequena sem ponta
01 régua de 30 cm FLEXÍVEL
01 caixa de lápis de cor mínimo 24 cores
01 jogo de esquadro
01 transferidor
01 compasso
01 lápis 4B para desenho
Cadernos, lápis e canetas
**opcional: 01 agenda – calendário 2021
Sugestão de Dicionário de Língua Portuguesa com o novo acordo ortográfico: Aurélio – Editora Positivo
8ª edição.
Sugestão de Dicionário de Língua Inglesa: Dicionário básico/ Inglês-Português Português-Inglês Editora
Global.
Sugestão de Dicionário de Língua Francesa – Larousse – Mini.
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças, inclusive o uniforme, sejam identificadas com o nome do aluno.

Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 tubo de cola bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor mínimo 24 cores
01 transferidor
01 lápis 4B para desenho

01 borracha
01 régua de 30 cm
01 jogo de esquadro
01 compasso
01 caderno de desenho capa dura-100 folhas

Cadernos, lápis e canetas
**opcional: 01 agenda - calendário 2021
Sugestão de Minidicionário de Língua Portuguesa com o novo acordo ortográfico: Aurélio – Ed
Positivo 8ª edição
Sugestão de Dicionário de Língua Inglesa: Dicionário básico/ Inglês-Português Português-Inglês Editora
Global.

Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças do uniforme e dos materiais pessoais sejam identificadas com o nome
do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 tubo de cola bastão
01 borracha
01 caixa de lápis de cor mínimo 24 cores
04 lápis grafite HB para desenho – Faber Castell
04 lápis grafite 4B para desenho – Faber Castell
01 caderno de desenho capa dura-100 folhas
Cadernos, lápis e canetas

01 tesoura pequena sem ponta
01 transferidor
01 régua 30 cm
01 jogo de esquadro
01 compasso

**opcional: 01 agenda – calendário 2021
Sugestão de Dicionário de Língua Portuguesa com o novo acordo ortográfico: Aurélio – Ed Positivo
8ª edição
Sugestão de Dicionário de Língua Inglesa: Dicionário básico/Inglês-Português Português-Inglês Editora
Global.

Sugestão de Dicionário de Língua Espanhola: Dicionário Básico – Editora Global
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças do uniforme e dos materiais pessoais sejam identificadas com o
nome do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
01 tubo de cola bastão
01 tesoura pequena sem ponta
01 caixa de lápis de cor mínimo 24 cores
01 transferidor
01 lápis 4B para desenho
Cadernos, lápis e canetas

01 borracha
01 régua de 30 cm
01 jogo de esquadro
01 compasso
01 caderno de desenho capa dura-100 folhas

**opcional: 01 agenda – calendário 2021


Sugestão de Dicionário de Língua Portuguesa com o novo acordo ortográfico: Aurélio– Ed
Positivo 8ª edição.



Sugestão de Dicionário de Língua Inglesa: Dicionário básico/Inglês-Português Português-Inglês
Editora Global.



Sugestão de Dicionário de Língua Espanhola: Dicionário Básico – Editora Global.

Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.
 todas as peças do uniforme e dos materiais pessoais sejam identificadas com o
nome do aluno.
Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021

MATERNAL I EDUCAÇÃO INFANTIL
01 mochila para uso diário
02 revistas para recorte/ gibis
01 canequinha com nome
20 sacolas plásticas (tipo de supermercado).
Solicitamos que:


a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade



o material de uso pessoal e todas as peças do uniforme sejam
identificadas com o nome do aluno.

Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
MATERNAL II EDUCAÇÃO INFANTIL
01 mochila para uso diário
01 tesoura MUNDIAL sem ponta com cabo anatômico (gravar o nome)
01 canequinha com nome
01 estojo para guardar canetinhas
01 gibi
20 sacolas plásticas (tipo de supermercado)
01 jogo de canetinha Pilot Color 850-L junior
Revistas para recorte.
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade
 o material de uso pessoal e todas as peças do uniforme sejam identificadas
com o nome do aluno.

Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
INFANTIL I EDUCAÇÃO INFANTIL
01 sacola ou mochila plástica para uso diário
01 tesoura MUNDIAL sem ponta com cabo anatômico (gravar o nome)
01 caixa de giz de cera Curton - FABER CASTELL
01 jogo de canetinha jumbo triangular
01 caixa de lápis de cor JUMBO com 12 cores - FABER CASTELL
01 apontador próprio para lápis gigante
01 estojo para guardar giz de cera, lápis de cor e canetinhas com 3 repartições.
01 canequinha com nome
Revistas para recorte/gibis
01 lápis grafite jumbo - FABER CASTELL
Solicitamos que:


a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.



o material de uso pessoal e todas as peças do uniforme sejam identificadas com o
nome do aluno.

Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

Colégio Bento Benedini
Lista de material pessoal – a ser providenciado pelo aluno – 2021
INFANTIL II EDUCAÇÃO INFANTIL
01 mochila para uso diário
01 tesoura MUNDIAL sem ponta com cabo anatômico (gravar o nome)
01 caixa de lápis de cor JUMBO com 12 cores – FABER CASTELL
01 apontador Faber Castell próprio para lápis gigante
01 borracha pequena - FABER CASTELL
01 apontador para lápis grafite
01 jogo de canetinha jumbo triangular
01 cx de giz de cera CURTOM com 12 cores - FABER CASTELL
01 estojo para guardar giz de cera, lápis de cor e canetinhas com 3 repartições.
02 revistas para recorte
01 canequinha com nome
02 gibis

01 lápis grafite jumbo- FABER CASTELL
Solicitamos que:
 a marca dos objetos seja observada, pois apresentam melhor qualidade.


o material de uso pessoal e todas as peças do uniforme sejam identificadas com o
nome do aluno.

Distribuidor de uniformes: BÁSICO BR - RUA JOAO PENTEADO, 1146 F: 3625-1909

