
LISTA DE MATERIAL 2021
1º ANO DO ENSINO MÉDIO

DISCIPLINA MATERIAL

PORTUGUÊS

Livros Paradidáticos:

1º Bimestre:
Trabalho em sala com a professora

2º Bimestre:
OS LUSÍADAS - LUÍS VAZ DE CAMÕES - EDITORA 
CONCRETA

3º Bimestre:
POEMAS ESCOLHIDOS - GREGÓRIO DE MATOS -
EDITORA COMPANHIA DAS LETRAS

4º Bimestre:
A RELÍQUIA - MACHADO DE ASSIS - EDITORA 
MODERNA

QUIMICA
                 
 Calculadora cientifica
01 avental branco de manga longa com o logo do colégio 
(adquirir na secretaria do colégio)

FÍSICA
01 avental branco de manga longa com o logo do colégio 
(adquirir na secretaria do colégio)

ARTES

Obs: Esse material deve ser 
entregue na aula de arte para a 
professora se possível em uma 
caixa com seu nome.

  Caixa de Lápis de cor aquarelavel
·         Giz de cera pastel oleoso
·         Tesoura
·         Regua
·         Cola
·         Borracha
·         Lapis grafite 4b
·         Kit de tinta acrílica diversas cores (não 
pode ser cores NEON)
·         Kit pinceis pintura em tela

·         1 esponja de louça

·         1 caneta preta permanente

·         10 folhas de sulfite
·         6 folhas de papel canson
·         4 folhas de papel quadriculado
·         1 fita crepe

·         1 luzinha de natal amarela
         ·         1 tela de pintura 40x50cm

MATERIAL DE USO
DIÁRIO

Uniforme
Estojo/Borracha/Apontador com depósito
02 lápis (preto) nº 02
01 marca texto
01 corretivo a base de água
01 caderno universitário ou fichário
01 caneta azul e preta
Mochila

Observações:
· Os materiais deverão ser apresentados, na primeira semana de aula direto ao professor da

disciplina, seguindo a grade horária;
         Os livros paradidáticos, dicionários e outros, poderão ser adquiridos no colégio, visto que foi previsto, junto
às respectivas editoras, a disponibilização dos mesmos em consignação.

Maiores informações na Secretaria.
Ratificamos que a aquisição do material acima é obrigatória e que os alunos deverão portar os mesmos, de
acordo com o calendário escolar (grade horária), visto não ser permitido o empréstimo durante as aulas e/ou
provas,  evitando  prejuízos  pedagógicos  ao  aluno  que  empresta  e  ao  que  solicita  o  material,  pela
impossibilidade  de  acompanhamento  e  resolução  de  exercícios  simultaneamente  ás  explicações  dos
professores.
Caderno Universitário para todas as disciplinas


