
“...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 

Bíblia antigo e novo testamento. 

Livro Bene – formação ética e 

socioemocional. 

Os livros Bene do 1º ao 9º ano serão 

vendidos atrvés de site:          
www.centraldolivro.com.br 

Logim: Colegio Betesda 

Senha: Betesda2020 
serão vendidos no cartão dividido em até 

10x 

Apostila de Literatura 

(Deverá ser adquirida na escola) 

MINIDICIONÁRIOS 

Língua Portuguesa / Inglês / Espanhol 
Trilhas – Sistema de Ensino – Editora FTD 

Ensino Fundamental anos finais. 

O KIT CONTÉM: 

04 módulos 

Livro de Inglês. 

Livro de Arte. 

Livro de Espanhol. 

Os kits do Ensino Fundamental anos finais, 

serão vendidos no cartão dividido em até 

10x através do site: 

www.ftdcomvoce.com.br 

 



01 jogo de canetinhas – 12 cores. 
02 frascos de cola branca (90gr). 
01 jaleco branco para aula de 
laboratório. 

MATERIAL QUE FICARÁ NA 
ESCOLA 

01 cartolina branca. 
01 tinta guache 250 gr (Amarela). 
2 Kg de argila (para o 2ºsemestre). 
01 pincel quadrado ou achatado nº 16 
20 folhas color set A/4 (cores 
variadas). 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

Todo material deverá ser etiquetado, 

inclusive lápis, canetinha, apontador e etc., com 

nome do (a) aluno (a), ano/período e entregue 

diretamente à professora, na primeira semana 

de aula. 

 

ATENÇÃO! 

 Os materiais de uso individual do ano 

anterior podem ser reaproveitados (cola, tinta, 

pincel, etc.) 

SERÁ VENDIDO ATÉ O DIA 10/01/2020 

FTD. 
 

 

MATERIAL INDIVIDUAL 
6ºANO 

05 cadernos grandes, pautados de 96 

fls.(Português, Matemática, História, 

Geografia e Ciências). 
01 caderno de folhas 
quadriculadas (Matemática). 
03 cadernos grandes pautados – 60 
fls. (Literatura, Espanhol, Inglês). 
04 cadernos grandes pautados – 
60fls. (Filosofia, Produção de Texto, 
Ensino Religioso e Educação Física). 
01 caderno espiral sem pauta 96 folhas 
(Artes). 

01 bolsinha porta lápis (estojo). 

01 tesoura sem ponta com o nome do 
(a) aluno (a) gravado. 
lápis de escrever Nº. 02. 
lápis HB, 2B e 6B. 
borracha. 
corretivo. 
apontador. 
canetas: azul, vermelha, preta. 
caneta marca texto. 
01 régua (30 cm). 
01 compasso. 
01 transferidor. 
01 jogo de esquadros. 
01 caixa grande de lápis de cor c/ 36 
cores. 
 

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

