
 

 

 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis; 

Bem- vindos ao ano de 2022 no Colégio NEBRAN ! 

Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares 2022.Todo material deverá estar devidamente 

identificado, e ser entregue nos dias 31/01 e 01/02, exceto material de uso diário, que deverá 

permanecer na mochila, em estojo próprio para ser utilizado durante o ano. Todo o material deverá estar 

identificado com o nome completo e série do aluno.  

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO. 

Coleção de estudos Ensino Fundamental – 2 Volumes – 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O material deverá ser adquirido através do endereço eletrônico abaixo: 

https://www.openrobotics.com.br/loja 

 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

 

 

Um estojo contendo: 02 lápis preto nº 02, 02 borrachas macias, 01 apontador com depósito, 01 
frasco de cola, 01 caixa de lápis de cor, 01 tesoura sem ponta 

Uma régua de 30 cm  

08 cadernos com pauta numeradas para as disciplinas:  Para Casa, Português, Matemática, 
Ciências, História e Geografia, Filosofia, Inglês, Produção de Texto e Soletrando (sugestão: 
Alibombom – capa verde pautas numeradas 1,2,3 sem a letra “X”.  

01 pasta catálogo com 100 plásticos  

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um 
estojo para acondicionar as máscaras usadas, 1 garrafinha para água.  

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO QUE DEVERÁ SER 

ENTREGUE NO COLÉGIO.  

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL  

LISTA DE MATERIAL 2022 – 1ºANO/9 

https://www.openrobotics.com.br/loja


500 folhas de papel ofício branco 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset colorido  

01 pasta catálogo com 100 plásticos  

02 fitas crepe 

05 papeis cartão cores variadas 

04 cartolinas cores variadas  

04 papeis fantasia cores varadas 

03 papeis crepom cores variadas 

03 folhas de EVA 

03 folhas de papel kraft  

02 papeis micro ondulados  

Outros materiais com as devidas especificações serão solicitadas ao longo do ano, à medida 

que as aulas e os projetos acontecerem.  

LIVROS DE LITERATURA E BIBLIOTECA DE SALA:  

Serão solicitados livros de literatura em todas as etapas.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 03/02  

O uso do uniforme diário completo é obrigatório, inclusive agasalho padrão de frio e tênis. Solicitamos 

identificá-lo, sobretudo o agasalho (sugestão :nome bordado).  

- Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação.  

- O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. Depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição durante o ano deverá ocorrer quando necessário.  

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  



 

 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis; 

Bem- vindos ao ano de 2022 no Colégio NEBRAN ! 

Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares 2020.Todo material deverá estar devidamente 

identificado, e ser entregue nos dias 31/01 e 01/02, exceto material de uso diário, que deverá 

permanecer na mochila, em estojo próprio para ser utilizado durante o ano. Todo o material deverá estar 

identificado com o nome completo e série do aluno.  

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO. 

Coleção de estudos Ensino Fundamental – 2 Volumes – 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O material deverá ser adquirido através do endereço eletrônico abaixo: 

https://www.openrobotics.com.br/loja 

 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

 

 

Um estojo contendo: 02 lápis preto nº 02, 02 borrachas macias, 01 apontador com depósito, 01 
frasco de cola, 01 caixa de lápis de cor, 01 tesoura sem ponta 

Uma régua de 30 cm  

08 cadernos com pauta numeradas para as disciplinas:  Para Casa, Português, Matemática, 
Ciências, História e Geografia, Filosofia, Inglês, Produção de Texto e Soletrando ( sugestão : 
Alibombom – capa verde pautas numeradas 1,2,3 sem a letra “X”.  

 (01 dicionário da Língua Portuguesa – Nova Ortografia conforme acordo ortográfico.  

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um 
estojo para acondicionar as máscaras usadas, 1 garrafinha para água.  

 

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO QUE DEVERÁ SER 

ENTREGUE NO COLÉGIO.  

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL  

LISTA DE MATERIAL 2022 – 2ºANO/9 

https://www.openrobotics.com.br/loja


500 folhas de papel ofício branco 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset colorido  

01 pasta catálogo com 100 plásticos  

02 fitas crepe 

05 papeis cartão cores variadas 

04 cartolinas cores variadas  

04 papeis fantasia cores varadas 

03 papeis crepom cores variadas 

03 folhas de EVA 

03 folhas de papel kraft  

02 papeis micro ondulados  

Outros materiais com as devidas especificações serão solicitados ao longo do ano, à medida 

que as aulas e os projetos acontecerem.  

LIVROS DE LITERATURA E BIBLIOTECA DE SALA:  

Serão solicitados livros de literatura em todas as etapas.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 03/02  

O uso do uniforme diário completo é obrigatório, inclusive agasalho padrão de frio e tênis. Solicitamos 

identificá-lo, sobretudo o agasalho (sugestão :nome bordado).  

- Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação.  

- O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. Depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição durante o ano deverá ocorrer quando necessário.  

 

 

  

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  



 

 

 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis; 

Bem- vindos ao ano de 2022 no Colégio NEBRAN ! 

Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares 2022.Todo material deverá estar devidamente 

identificado, e ser entregue nos dias 31/01 e 01/02, exceto material de uso diário, que deverá 

permanecer na mochila, em estojo próprio para ser utilizado durante o ano. Todo o material deverá estar 

identificado com o nome completo e série do aluno.  

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO. 

Coleção de estudos Ensino Fundamental – 2 Volumes – 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O material deverá ser adquirido através do endereço eletrônico abaixo: 

https://www.openrobotics.com.br/loja 

 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

 

 

Um estojo contendo: 02 lápis preto nº 02, 02 borrachas macias, 01 apontador com depósito, 01 
frasco de cola, 01 caixa de lápis de cor, 01 tesoura sem ponta 

Uma régua de 30 cm  

08 cadernos com pauta numeradas para as disciplinas:  Para Casa, Português, Matemática, 
Ciências, História e Geografia, Filosofia, Inglês, Produção de Texto e Soletrando (sugestão: 
Alibombom – capa verde pautas numeradas 1,2,3 sem a letra “X”.  

 (01 dicionário da Língua Portuguesa – Nova Ortografia conforme acordo ortográfico.  

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um 
estojo para acondicionar as máscaras usadas, 1 garrafinha para água.  

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO QUE DEVERÁ SER 

ENTREGUE NO COLÉGIO.  

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL  

LISTA DE MATERIAL 2022 – 3ºANO/9 

https://www.openrobotics.com.br/loja


500 folhas de papel ofício branco 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset colorido  

01 pasta catálogo com 100 plásticos  

02 fitas crepe 

05 papeis cartão cores variadas 

04 cartolinas cores variadas  

04 papeis fantasia cores varadas 

03 papeis crepom cores variadas 

03 folhas de EVA 

03 folhas de papel kraft  

02 papeis micro ondulados  

Outros materiais com as devidas especificações serão solicitados ao longo do ano, à medida 

que as aulas e os projetos acontecerem.  

LIVROS DE LITERATURA E BIBLIOTECA DE SALA:  

Serão solicitados livros de literatura em todas as etapas.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 03/02  

O uso do uniforme diário completo é obrigatório, inclusive agasalho padrão de frio e tênis. Solicitamos 

identificá-lo, sobretudo o agasalho (sugestão :nome bordado).  

- Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação.  

- O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. Depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição durante o ano deverá ocorrer quando necessário.  

 

 

  

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  



 

 

 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis; 

Bem- vindos ao ano de 2022 no Colégio NEBRAN ! 

Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares 2022.Todo material deverá estar devidamente 

identificado, e ser entregue nos dias 31/01 e 01/02, exceto material de uso diário, que deverá 

permanecer na mochila, em estojo próprio para ser utilizado durante o ano. Todo o material deverá estar 

identificado com o nome completo e série do aluno.  

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO. 

Coleção de estudos Ensino Fundamental – 2 Volumes – 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O material deverá ser adquirido através do endereço eletrônico abaixo: 

https://www.openrobotics.com.br/loja 

 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

 

 

Um estojo contendo: 02 lápis preto nº 02, 02 borrachas macias, 01 apontador com depósito, 01 
frasco de cola, 01 caixa de lápis de cor, 01 tesoura sem ponta, 01 marca texto 

Uma régua de 30 cm  

08 cadernos para as disciplinas:  Para Casa, Português, Matemática, Ciências, História e 
Geografia, Filosofia, Inglês, Produção de Texto e Soletrando 

 (01 dicionário da Língua Portuguesa – Nova Ortografia conforme acordo ortográfico.  

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um 
estojo para acondicionar as máscaras usadas, 1 garrafinha para água.  

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO QUE DEVERÁ SER 

ENTREGUE NO COLÉGIO.  

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL  

LISTA DE MATERIAL 2022 – 4ºANO/9 

https://www.openrobotics.com.br/loja


500 folhas de papel ofício branco 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset colorido  

01 pasta catálogo com 100 plásticos  

02 fitas crepe 

05 papeis cartão cores variadas 

04 cartolinas cores variadas  

04 papeis fantasia cores varadas 

03 papeis crepom cores variadas 

03 folhas de EVA 

03 folhas de papel kraft  

02 papeis micro ondulados  

Outros materiais com as devidas especificações serão solicitados ao longo do ano, à medida 

que as aulas e os projetos acontecerem.  

LIVROS DE LITERATURA E BIBLIOTECA DE SALA:  

Serão solicitados livros de literatura em todas as etapas.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 03/02  

O uso do uniforme diário completo é obrigatório, inclusive agasalho padrão de frio e tênis. Solicitamos 

identificá-lo, sobretudo o agasalho (sugestão :nome bordado).  

- Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação.  

- O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. Depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição durante o ano deverá ocorrer quando necessário.  

 

 

  

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  



 

 

 

 

Prezados Pais e/ou Responsáveis; 

Bem- vindos ao ano de 2020 no Colégio NEBRAN ! 

Apresentamos a seguir a lista de materiais escolares 2022.Todo material deverá estar devidamente 

identificado, e ser entregue nos dias 31/01 e 01/02, exceto material de uso diário, que deverá 

permanecer na mochila, em estojo próprio para ser utilizado durante o ano. Todo o material deverá estar 

identificado com o nome completo e série do aluno.  

BERNOULLI SISTEMA DE ENSINO. 

Coleção de estudos Ensino Fundamental – 2 Volumes – 

MATERIAL ROBÓTICA 

 

O material deverá ser adquirido através do endereço eletrônico abaixo: 

https://www.openrobotics.com.br/loja 

 

PARA A COMPRA UTILIZAR O CÓDIGO: NE5543 

 

 

 

Um estojo contendo: 02 lápis preto nº 02, 02 borrachas macias, 01 apontador com depósito, 01 frasco 
de cola, 01 caixa de lápis de cor, 01 tesoura sem ponta, 03 canetas esferográficas cores- (azul, vermelho 
e preto), 01 marca texto.   

 Uma régua de 30 cm  

08 cadernos para as disciplinas:  Português, Matemática, Ciências, História, Geografia, Filosofia, Inglês, 
Produção de Texto e Soletrando 

 (01 dicionário da Língua Portuguesa – Nova Ortografia conforme acordo ortográfico.  

KIT DE PROTEÇÃO:  um vidro pequeno de álcool em gel, um estojo com duas máscaras e um 
estojo para acondicionar as máscaras usadas, 1 garrafinha para água.  

 

 

 

 

MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL  

MATERIAL ESCOLAR DE USO COLETIVO QUE DEVERÁ SER 

ENTREGUE NO COLÉGIO.  

LISTA DE MATERIAL 2022 – 5ºANO/9 

https://www.openrobotics.com.br/loja


500 folhas de papel ofício branco 

01 pacote com 50 folhas de papel colorset colorido  

01 pasta catálogo com 100 plásticos  

02 fitas crepe 

05 papeis cartão cores variadas 

04 cartolinas cores variadas  

04 papeis fantasia cores varadas 

03 papeis crepom cores variadas 

03 folhas de EVA 

03 folhas de papel kraft  

02 papeis micro ondulados  

Outros materiais com as devidas especificações serão solicitados ao longo do ano, à medida 

que as aulas e os projetos acontecerem.  

LIVROS DE LITERATURA E BIBLIOTECA DE SALA:  

Serão solicitados livros de literatura em todas as etapas.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 03/02  

O uso do uniforme diário completo é obrigatório, inclusive agasalho padrão de frio e tênis. Solicitamos 

identificá-lo, sobretudo o agasalho (sugestão :nome bordado).  

- Livros e cadernos devem ser encapados com plástico transparente, para sua adequada 

conservação.  

- O consumo de lápis, cola, borracha, cadernos, etc. Depende do seu bom uso e cuidado. A 

reposição durante o ano deverá ocorrer quando necessário.  

 

 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:  


