
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª Série– Ensino Médio 
 

 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 
 

Materiais escolares que devem estar na mochila 

diariamente, sendo renovados sempre que 

necessário. Serão utilizados por todas as 

disciplinas, inclusive nas aulas de Artes. 

 

 MATERIAL DO SISTEMA DE 

ENSINO POSITIVO  

 Livros 1,2,3 e 4 com os Livros  

                 de Atividades  

  
 

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  

  
 

PROGRAMA DE LEITURA 2020 

 

 Livros do Programa de Leitura serão de leitura 

obrigatória e,  indicados pelos professores  de 

Língua Portuguesa e Literatura, durante o ano de 

2020. 

 

 
 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA, quando pedidos.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão 

ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas 

pelos pais e/ou responsáveis.  

  Todos os materiais divulgados nesta lista são de 

uso individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados.  

 Cabe à família e ao estudante, identificar a capa 

externa dos cadernos e dos livros com nome 

completo do(a) estudante, ano e turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo 

com o planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 

 
 

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 

             

      

UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2ª série – Ensino Médio 
 

 
MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Materiais escolares que devem estar na mochila 

diariamente, sendo renovados sempre que 

necessário. Serão utilizados por todas as 

disciplinas, inclusive nas aulas de Artes 

 MATERIAL DO SISTEMA DE 

ENSINO POSITIVO  

 Livros 5,6,7 e 8 com os Livros  

                  de Atividades 
  

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  

 
 

PROGRAMA DE LEITURA 2020 

 

 Livros do Programa de Leitura serão de leitura 

obrigatória, e  indicados pelos professores  de 

Língua Portuguesa e Literatura, durante o ano de 

2020. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA, quando pedidos.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão 

ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas 

pelos pais e/ou responsáveis.  

  Todos os materiais divulgados nesta lista são de 

uso individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados.  

 Cabe à família e ao estudante, identificar a capa 

externa dos cadernos e dos livros com nome 

completo do(a) estudante, ano e turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo 

com o planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 

 
 

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 

             

      

UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 
 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

3ª Série– Ensino Médio 
 

 

 

 

MATERIAL DE USO DIÁRIO 

 
 

Materiais escolares que devem estar na mochila 

diariamente, sendo renovados sempre que 

necessário. Serão utilizados por todas as 

disciplinas, inclusive nas aulas de Artes. 

 

 MATERIAL DO SISTEMA DE 

ENSINO POSITIVO  

 Livros 9,10,11 e 12 com os  

                 Livros de Atividades  

  
 

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  

  
 

PROGRAMA DE LEITURA 2020 

 

 Livros do Programa de Leitura serão de leitura 

obrigatória e,  indicados pelos professores  de 

Língua Portuguesa e Literatura, durante o ano de 

2020. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSERVAÇÕES  

 Os LIVROS DE LITERATURA devem obedecer as 

especificações de TRADUÇÃO/ ADAPTAÇÃO/ 

EDITORA quando pedidos.  

 Os itens da lista de Materiais Escolares poderão 

ser adquiridos em papelarias e livrarias escolhidas 

pelos pais e/ou responsáveis.  

  Todos os materiais divulgados nesta lista são de 

uso individual e pedagógico, portanto deverão ser 

etiquetados.  

 Cabe à família e ao estudante, identificar a capa 

externa dos cadernos e dos livros com nome 

completo do(a) estudante, ano e turma. 

 É de responsabilidade das famílias a reposição do 

material durante o ano letivo, de acordo com a 

necessidade de cada estudante. 

 Poderão ser solicitados, no decorrer do ano, outros 

materiais que se fizerem necessários de acordo 

com o planejamento das aulas e projetos. 

 Os estudantes poderão reutilizar materiais do ano 

anterior que estejam em boas condições (cadernos, 

tintas, estojo, régua, tesoura, pincéis, etc). 

 
  

INÍCIO DAS AULAS:  

03/02/2020,com Horário Normal 

             

      

UNIFORME:  

Uso Diário e Obrigatório. Cabe à família o 

acompanhamento para que isto aconteça. 

Paz e Bem! 

 


