
COLÉGIO UNIVILLE   

Lista de Material 2019 – ENSINO FUNDAMENTAL (6º, 7º, 8º anos)  

  

 

 Apostilas da Eleva (a aquisição deve ser feita no Centro de Atendimento Acadêmico, por meio de assinatura de contrato); 

 6 cadernos 60 folhas (Inglês, História, Geografia, Filosofia, Ciências); 

 2 cadernos 96 folhas (Língua Portuguesa, Matemática); 

 1 minidicionário de inglês escolar (sugestão: Oxford); 

 1 dicionário da Língua Portuguesa (sugestão: Saraiva Jovem – Dicionário da Língua Portuguesa ilustrado- Editora Saraiva);   

 1 agenda escolar; 

 200 folhas de papel A4 branco;  

 6 folhas de cartolina brancas;  

 2 folhas de papel cartão (cores diferentes); 

 1 folha de papel dupla face (cores diferentes); 

 1 folhas de E.V.A (cores diferentes); 

 1 bloco branco – Canson A4 140g/m2;   

 1 tubo de cola (sugestão: CASCOREZ EXTRA 500gr) (rótulo azul);   

 1 tudo de cola pequeno (para repor a cola, no caso dos alunos que optarem pela cola de 500g);  

 1 tesoura escolar;  

 1 compasso;   

 1 jogo de esquadros;  

 1 transferidor; 

 1 régua graduada com 30 cm;   

 1 apontador;  

 1 caixa de lápis de cor;  

1 pacote de papel A4 colorido – Papel Criativo 80g. 

  

Sugestão: Pasta-arquivo com elástico. Nesta pasta, os alunos poderão arquivar as provas, os trabalhos, redações, por disciplina.  

 
Materiais de Artes:  

 1 pincel chato (livre o tamanho) 

 1 pincel fino  

 1 estojo de canetinhas – ponta média   

 1 caderno de desenho com margens   

 1 caixinha de tinta guache  

 

Observações:   

Alunos do Colégio podem reaproveitar o caderno de artes do ano anterior. 

No material escolar deve constar identificação do aluno, menos nos papéis.   

   

Material Didático:  

O Colégio da Univille é conveniado ao Sistema Educacional Eleva e adota 04 apostilas durante o ano letivo + coleção de Artes + LIV, 

sendo seu uso obrigatório pelo aluno. O material didático poderá ser pago em até 10x através de parcelamento no boleto bancário.  

  

Uniforme Escolar:  

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares, inclusive no período de exame final. É composto de: camiseta manga 

curta ou longa, agasalho de elanca ou microfibra, bermuda, jaqueta de inverno, blusa de moletom. O uniforme escolar deverá estar 
identificado.  

 

 

   



Confecções:  

São Bento do Sul  

Confecções Odete: Rua Barão do Rio Branco, 67 - Fone: 3634-0104.   

 

Os pais que desejarem pesquisar valores e adquirir os uniformes em Joinville poderão procurar as confecções:  

  

Beko’s Confecções Uniformes Escolares  

Endereço: Rua Padre Kolb, nº 1485, Anita Garibaldi.  

Telefone: (47) 3433-5964  

Horário de atendimento: 8:30 às 12:00 – 13:00 às 18:30  

MOZZA Uniformes Escolares  

Endereço: Av. Coronel Procópio Gomes, nº105, Bucarein.  

Telefone: (47)3422-7311  

Horário de atendimento: 8:30 às 12:00 – 13:00 às 18:30 e Sábados das 8:30 às 12:00  

  

Observação: A escola não se responsabiliza pela qualidade do material.  

  

  

  

 
Colégio UNIVILLE – Rua Norberto Eduardo Weihermann, 230 – Bairro Colonial – São Bento do Sul-SC 

Fones: 47 3631-9133/ 3631-9136 


