
“...Pois o Senhor é quem dá 
sabedoria; de sua boca procedem o 
conhecimento e o discernimento. Ele 
reserva a sensatez para o justo; como 
um escudo protege quem anda com 
integridade, pois guarda a vereda do 
justo e protege o caminho de seus 
fiéis. Então você entenderá o que é 
justo, direito e certo, e aprenderá os 
caminhos do bem. Pois a sabedoria 
entrará em seu coração, e o 
conhecimento será    agradável    à    
sua  alma...” 

Provérbios 2: 6 – 10 
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MATERIAL DIDÁTICO 

Bene  Formação Ética e Socioemocional 

Os livros Bene do serão vendidos atrvés 

de site:          
www.centraldolivro.com.br 

 

Logim: Colegio Betesda 

Senha: Betesda2020 
serão vendidos no cartão dividido em até 

10x 

 

 Trilhas – Sistema de Ensino – Editora FTD 

 

O KIT CONTÉM: 

 

02 módulos  

Livro da família 

Livro de cantigas. 

 

Os kits do Ensino Fundamental anos iniciais, 

serão vendidos no cartão dividido em até 

10x através do  site: 

www.ftdcomvoce.com.br 
SERÁ VENDIDO ATÉ O DIA 

10/01/2020 

 

03 tubos de cola branca 90gr. 

01 pasta catálago com 60 plásticos. 

01 pasta aba elástica fina tamanho ofício. 

01 rolinho para pintura. 

01 toalhinha de mão para aulas de artes. 

15 palitos de picolé coloridos. 

01 pincel 615 – 12 artístico. 

02 livrinhos de histórias infantis. 

02 revistas da turma da Mônica. 

01 estojo para lápis com divisórias. 

  01 caixa de tinta guache com 12 unidades 

cores variadas. 

01 brinquedo pedagógico, opções: kit 

construtor, kit médico, kit ferramentas ou 

kit panelinhas, profissões diversas.. 

01 camisa de malha, tamanho P adulto com 

nome do (a) aluno (a) para uso nas aulas de 

Arte (pode ser usada). 

01 garrafinha de água (simples) com o 

nome da criança. 

SERÁ VENDIDO ATÉ O DIA 10/01/2020 

OBSERVAÇÕES: 

Todo material deverá ser 

etiquetado, com nome do (a) aluno (a), 

ano/período e entregue diretamente 

à professora, na primeira semana de aula. 
 

   

 

MATERIAL INDIVIDUAL 2º PERÍODO 
 

02 cadernos Alibombom vermelho capa 

dura. 

02 livros para colorir. 

03 borracha.  

01 tesoura sem ponta. 

01 jogo pedagógico. Verificar a idade a 

qual o brinquedo se destina. Sugestões:  

bingo de letras, jogo da memória, números 

ou palavras, quantificação. 

05 lápis de escrever. 

02 apontadores com depósito. 

02 caixas grandes de lápis de cor.  

01 caixa grande de lápis de cera gizão 

12cores. 

01 tubo de brilho cola. 

01 tubo de cola colorida. 

01 kit massinha modelar. 

01 caixa de areia de  modelar. 

03 caixas grandes de massinha. Atentar 

para a qualidade da massinha. 

02 jogos de canetas hidrográficas 

grande. 

01 alfabeto móvel de madeira. 

01 kit de númerais. 

http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.ftdcomvoce.com.br/

