LISTA DE MATERIAL – ENSINO MÉDIO – 2021
MATERIAL DE USO DIÁRIO
Agenda escolar (a critério dos pais, para organização dos alunos)
SUGESTÃO DE CADERNO - 1 caderno universitário 10 matérias de 200 folhas
1 estojo contendo: canetas esferográficas azul, vermelha e preta, lápis ou lapiseira, borracha,
apontador, uma cola bastão, uma tesoura sem ponta e um marca texto.
Pendrive (de uso pessoal)
1 cola branca líquida
1 caixa de lápis de cor – 24
cores 1 régua de 30 cm
1 compasso
1 calculadora
1 pacote de papel sulfite branca A4 – 500fls
1 marcador permanente preto com ponta dupla
1 Dispositivo móvel para uso pessoal (sugerimos o uso de notebook, podendo
usar o
que já possuí em casa)
MATERIAL DE QUÍMICA E BIOLOGIA
• 1 jaleco branco de manga longa para uso nas aulas de laboratório - Deve ser encomendado em
uma das malharias parceiras do colégio:
CANP Confecções: Rua Padre Antônio de Souza Lima, 44 – Assunção – 11 4109-4266 / 11
94593-2363 (WhatsApp)
Mainiti Confecções: Rua Gonçalves Dias, 122 – Jd. Portugal – 11 2381-5545
Kahumar confecções: Rua Banda, 649 – Jd. do Mar – 11 4338-4100/ 11 4121-5007 / 11 972420206 (WhatsApp)

OBSERVAÇÕES
Uso obrigatório do UNIFORME a partir do 1º dia letivo. Todas as peças do uniforme deverão
estar com nome e sobrenome;
Todo material deverá ser identificado;
Todos os materiais solicitados para serem guardados em casa, os professores avisarão os alunos
com antecedência para que tragam no dia da aula.
Materiais específicos serão solicitados durante o ano letivo.

LIVROS PARADIDÁTICOS
1ºEM: 1º bim: "Sermões" - Pe Antônio Vieira.
2ºbim: "O auto da barca do inferno" Gil Vicente.
3ºbim: " Os sonetos" Luís de Camões

4ºbim: "Poemas Escolhidos" Gregório de Matos.

2ºEM: 1º bim: "Memórias de um sargento de milícias" Manuel Antônio de Almeida.
2ºbim: "Quincas Borba" Machado de Assis.
3º bim: "O Ateneu" Raul Pompéia.
4º bim: " A falência" Júlia Lopes de Almeida.
3ºEM: 1ºbim: "A Relíquia" Eça de Queirós.
2ºbim: " Angústia" Graciliano Ramos.
3ºbim: "Claro Enigma" Carlos Drummond de Andrade.
4ºbim: "Campo Geral" Guimarães Rosa.

