LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
1º e 2º ano do Ensino Médio
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.

Materiais que deverão ficar na mochila do aluno ou em casa, e trazidos sempre que solicitados
Cadernos ou fichários para todas as disciplinas
Caderno de desenho capa dura 100 (folhas)
Lápis preto ou lapiseira
Caneta azul, preta e vermelha
Caixa de lápis colorido
Caixa de canetinhas hidrocor
Apontador com aparador
Borrachas macias
1 par de esquadros
1 régua
Cola liquida ou bastão (repor quando necessário)
1 tesoura (sem ponta)
1 grampeador pequeno
1 calculadora científica
1 transferidor
1 compasso (de preferência para colocar lápis)
1 caneta Fine Pen para mapas
1 dicionário de Português
1 dicionário inglês/português
Tela para arte (Somente quando solicitado)
1 pincel ponta redonda nº 4 - Entregar para a professora de Arte na 1ª semana de aula)
1 pincel ponta redonda nº 12 - Entregar para a professora de Arte na 1ª semana de aula)
1 pincel ponta redonda nº 14 - Entregar para a professora de Arte na 1ª semana de aula)
1 pincel ponta quadrada nº14 - Entregar para a professora de Arte na 1ª semana de aula)
1 pacote de papel canson -140g - Entregar para a professora de Arte na 1ª semana de aula)
Argila (Somente quando solicitado)
Jornais para atividade (quando solicitado)

OBSERVAÇÕES: 1. Os materiais da PARTE B poderão ser comprados pelo Colégio através da taxa de
material escolar.
2. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
3. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel
higiênico, rolos vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
4. Caso seja necessário algum material extra, será solicitado com antecedência.
5. Materiais para experimentos em laboratório serão solicitados quando necessário.
6. Os cadernos poderão ser substituídos por fichário, desde que seja bom material e resistente. O fichário deverá ter
tantas partes necessárias para as divisões e subdivisões das matérias.
LIVROS PARADIDÁTICOS OBRIGATÓRIOS E SERÃO INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º SEMESTRE

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR PARA 2022
3º EM
O nome completo do aluno, bem como a série que irá frequentar, deverão constar em todo material (do lado de fora)
em etiquetas brancas médias.

Materiais que deverão ficar na mochila do aluno ou em casa, e trazidos sempre que solicitados
Cadernos ou fichários para todas as disciplinas
Lápis preto ou lapiseira
Caneta azul, preta e vermelha
Apontador com aparador
Borrachas macias
1 par de esquadros
1 régua
1 tesoura (sem ponta)
1 grampeador pequeno
Cola liquida ou bastão (repor quando necessário)
1 transferidor
1 compasso (de preferência para colocar lápis)
1 caneta Fine Pen para mapas
1 dicionário de Português
1 dicionário inglês/português – português/inglês
1 calculadora científica

OBSERVAÇÕES:
1. O material para uso em casa/mochila deverá ser reposto periodicamente, sempre que necessário.
2. A sucata será pedida, quando necessária (ex: caixas vazias de fósforo, pasta de dente, rolos vazios de papel
higiênico, rolos vazios de papel alumínio, retalhos de tecido etc.)
3. Caso seja necessário algum material extra, será solicitado com antecedência.
4. Materiais para experimentos em laboratório serão solicitados quando necessário.
5. Os cadernos poderão ser substituídos por fichário, desde que seja bom material e resistente. O fichário deverá ter
tantas partes necessárias para as divisões e subdivisões das matéri

LIVROS PARADIDÁTICOS SÃO OBRIGATÓRIOS E SERÃO INDICADOS NO DECORRER DO 1º e 2º SEMESTRE

