
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º ano – Ensino Médio 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

 

Materiais escolares devem estar na mochila 

diariamente sendo renovados sempre que 

necessário e que serão utilizados por todas as 

disciplinas, inclusive nas aulas de Artes. 

 

 MATERIAL DO SISTEMA DE 

ENSINO POSITIVO  

  
 

Todas as Disciplinas 

1 caderno para cada 

disciplina, fichário ou 

ainda caderno de 

matérias;  

Estojo completo com: 

 Apontador para lápis 

 Borracha branca macia 

  Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 cores  

 Lápis grafite preto (2) 

e/ou lapiseira. 

 Caneta esferográfica 

azul e vermelha 

 Canetas Marca Texto - 

2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Canetinha  

  

1º ano do Ensino Médio Programa de Literatura 

2019 

Obs.: Os livros de Literatura serão indicados 

durante o ano, pela Professora. 
 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Livros do Programa de Leitura que são livres, 

serão indicados na Biblioteca pela Professora e 

serão de leitura obrigatória. 

 

 Todo o material, bem como as peças do 

uniforme, deverão vir devidamente  

etiquetados com o nome do(a) aluno(a) e sua 

turma.  

 

 

 

 AGENDA ESCOLAR - específica do Colégio, é  

De uso obrigatório para comunicação 

Família/Escola e será entregue na primeira 

semana de aula. 

 

 Atenção para o material de uso diário, pois 

deve estar disponível para todas as aulas 

diariamente. Observar o horário do dia. 

 

   Os itens da lista de Materiais Escolares 

poderão ser adquiridos em papelaria e livrarias 

escolhidas pelos pais e/ou responsáveis.  

 

 Os livros de literatura devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS:  

04/11/2019,com Horário Normal 

 

 

                  

UNIFORME:    
Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 
 

                      Paz e bem!

 

 

 

 



 

 

 

 

2º ano – Ensino Médio 

 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Materiais escolares devem estar na mochila 

diariamente sendo renovados sempre que 

necessário e que serão utilizados por todas as 

disciplinas, inclusive nas aulas de Artes. 

 

 MATERIAL DO SISTEMA DE 

ENSINO POSITIVO  

  
  

Todas as Disciplinas  1 caderno para cada 

disciplina ou fichário 

ou ainda caderno de 

matérias;  

Estojo completo com: 

 Apontador para lápis 

 Borracha branca macia 

  Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 cores  

 Lápis grafite preto (2) 

e/ou lapiseira. 

 Caneta esferográfica 

azul e vermelha 

 Canetas Marca Texto - 

2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Canetinha  

 

2º ano do Ensino Médio Programa de 

Literatura 2019 
 

Obs.: Os livros de Literatura serão indicados 

durante o ano pela Professora. 

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES:  

 Livros do Programa de Leitura que são livres, 

serão indicados na Biblioteca pela Professora e 

serão de leitura obrigatória. 

 

 Todo o material, bem como as peças do 

uniforme, deverão vir devidamente 

etiquetados com o nome do(a) aluno(a) e sua 

turma.  
 

 

 
  

 Agenda escolar - específica do Colégio, é de   

uso obrigatório para comunicação 

Família/Escola e será entregue na primeira 

semana de aula. 

 

 

 Atenção para o material de uso diário, pois 

deve estar disponível para todas as aulas 

diariamente. Observar o horário do dia. 

 

 

   Os itens da lista de Materiais Escolares 

poderão ser adquiridos em papelaria e livrarias 

escolhidas pelos pais e/ou responsáveis.  

 

 Os livros de literatura devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 

INÍCIO DAS AULAS:  

04/02/2019 com Horário Normal 

                  

UNIFORME:    
Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 
 

 

                      Paz e bem!

 



 

 

 

 

3º ano – Ensino Médio 

 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Materiais escolares devem estar na mochila 

diariamente sendo renovados sempre que 

necessário e que serão utilizados por todas as 

disciplinas, inclusive nas aulas de Artes. 

 

 MATERIAL DO SISTEMA DE 

ENSINO POSITIVO  

  

Todas as Disciplinas  1 caderno para 

cada disciplina ou 

fichário ou ainda 

caderno de 

matérias;  

Estojo completo com: 

 Apontador para lápis 

 Borracha branca 

macia 

  Cola pequena 

 Lápis de cor – 12 

cores  

 Lápis grafite preto 

(2) e/ou lapiseira. 

 Caneta 

esferográfica azul 

e vermelha 

 Canetas Marca 

Texto - 2 cores 

 Régua de 20 cm 

 Tesoura sem ponta 

 Canetinha  

 

 

 

3º ano do Ensino Médio Programa de Literatura 

2019 

 

Obs.: Os livros de Literatura serão indicados 

durante o ano pela Professora. 

 

 

OBSERVAÇÕES:  

 Todo o material, bem como as peças do uniforme, 

deverão vir devidamente  etiquetados com o 

nome do(a) aluno(a) e sua turma.  

 

 

 Agenda escolar- específica do Colégio, é de   uso 

obrigatório para comunicação Família/Escola e 

será entregue na primeira semana de aula. 

 

 Atenção para o material de uso diário, pois deve 

estar disponível para todas as aulas diariamente. 

Observar o horário do dia. 

 

 Os livros de literatura devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA constadas nesta  lista.  

 Livros do Programa de Leitura que são livres, 

serão indicados na Biblioteca pela Professora e 

serão de leitura obrigatória. 

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão 

ser adquiridos em papelaria e livrarias escolhidas 

pelos pais e/ou responsáveis.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS:  

04/02/2019  com Horário Normal 

 

 

 

UNIFORME:   
Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 

 

 

 

 

                

 


