
 

 

ENSINO MÉDIO  

 TURMA:  1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

Quantidade 

1 un Agenda ou caderno para anotações de tarefas, provas e trabalhos

1 un  Caderno ou fichário para cada disciplina

1 un Estojo completo

1 un Cola em bastão

1 un Compasso de caixinha

1kit 2º grau (1 régua, 

1 un Tesoura sem ponta

1 un Dicionário Português 

1 un Dicionário Inglês 

1 un Dicionário Espanhol 
Baldás  

1 bloco Papel canson A4 

300 folhas Sulfite A4 – branca

200 folhas Sulfite A4 – color

5 un  Envelope Kfrat ofício 

 

 
 
 
 
 

Informações Importantes: 
 Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno 
 Reaproveite os materiais utilizados no ano anterior  que estejam em bom estado
 Caso haja necessidade pediremos reposição de materiais ao longo do ano letivo
 Os materiais serão entregues ao professor 
 Dúvidas sobre material p

3243-7200 

 

LIVRO DE LEITURA LITERÁRIA  
 

Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 
primeira semana de aula. 

LISTA DE MATERIAIS 

 

 

ENSINO MÉDIO 

Material de uso pessoal 

Agenda ou caderno para anotações de tarefas, provas e trabalhos

Caderno ou fichário para cada disciplina  

completo 

Cola em bastão 

Compasso de caixinha 

º grau (1 régua, 1 esquadro, 2 transferidores de 180º e 360º)

Tesoura sem ponta 

icionário Português  (obrigatório) – sugestão de autor: Silveira Bueno 

Inglês (obrigatório)  sugestão de autor: Silveira Bueno 

icionário Espanhol (obrigatório) – sugestão de autor: Ballestero 

Papel canson A4 – creme 

branca 

colorido 

Kfrat ofício  

Todo material deverá ser etiquetado com o nome do aluno  
Reaproveite os materiais utilizados no ano anterior  que estejam em bom estado
Caso haja necessidade pediremos reposição de materiais ao longo do ano letivo
Os materiais serão entregues ao professor da sala, no primeiro dia de aula.

Dúvidas sobre material podem ser esclarecidas na secretaria do Colégio: (17) 

Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 

LISTA DE MATERIAIS - 2019 

Agenda ou caderno para anotações de tarefas, provas e trabalhos 

) 

sugestão de autor: Silveira Bueno  

sugestão de autor: Silveira Bueno  

sugestão de autor: Ballestero – Alvares e Soto 

 
Reaproveite os materiais utilizados no ano anterior  que estejam em bom estado 
Caso haja necessidade pediremos reposição de materiais ao longo do ano letivo 

da sala, no primeiro dia de aula. 
ria do Colégio: (17) 

Serão trabalhados um livro de leitura literária por bimestre e os títulos serão divulgados na 




