
LISTA DE MATERIAIS 
            ENSINO MÉDIO 

1ªsérie - MATRÍCULA 
 Todos os materiais de uso pessoal devem estar identificados com o nome do aluno. 
 
MATERIAIS QUE FICAM COM O ALUNO 
01 caderno de 15 matérias 
01 portfólio com 50 plásticos 
01 calculadora científica 
01 apontador 
02 lápis de escrever 

01 estojo 
02 borrachas 
01 caneta esferográfica azul 
01 caneta marca-texto 
01 compasso 
01 jogo de esquadro e transferidor 
01 régua de 30 cm 

01 tubo de cola 90g 
01 tabela periódica com suplemento 
01 pincel chato nº 8 
01 caixa de lápis de cor 
01 tesoura de metal sem ponta 
01 Atlas atualizado  
01 garrafa para água com nome 

01 jaleco manga longa com o logotipo do colégio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAIS PARA ENTREGAR NO 1º DIA DE AULA 
500 folhas de papel sulfite A4 branco 
02 refis grossos de cola quente 
02 folhas de EVA estampado 
02 folhas de papel dupla face —Preta e outra cor 
01 m de papel kraft 

01 fita durex larga transparente larga 
01fita crepe 
01 pincel atômico (verde, azul, vermelho ou preto) 
 
UNIFORME 
Camiseta Ensino Médio cinza , calça jeans “índigo blue” 
(sem detalhes, sem rasgos ou outros), moletom ou 

jaqueta com nome e logotipo do Colégio. 
 
 
Feira literária 2021 
Para aquisição dos livros dos trimestres 
04 e 05/02 de 2021 - quinta e sexta-feira 7h30 às 18h30min 
Desconto de 30% - 15% para os pais e 15% para aquisição 
de novos livros para a biblioteca. 
 
LISTA DE LIVROS TRIMESTRAIS LITERATURA 2021 
 

1ª série Ensino Médio 

1º Trimestre – CAMÕES (série na sala de aula – épica – lírica) 

Douglas Tufano 

 

2º Trimestre - Memórias de um sargento de Milícias Manuel Antô-

nio de Almeida TEM  

 

3º Trimestre - O cortiço  

Aluísio Azevedo  

 
 
 
 

INÍCIO DAS AULAS: 1º de fevereiro de 2021 
Horário das aulas manhã: 07h15min às 12h 
Horário das aulas das terças-feiras: 13h15min às 16h30min  
Horário das aulas das quintas-feiras: 13h15min às 16h30min  
Reunião de pais do Ensino Médio:  03 de fevereiro de 2021 às 19h 


