Lista de material
1ª série do Ensino Médio - 2022
MATERIAL DE USO DIÁRIO
● Agenda escolar (a critério dos pais, para organização dos alunos)
● 1 Estojo contendo canetas esferográficas azul, vermelha e preta, lápis
ou lapiseira, borracha, apontador, uma cola bastão e uma tesoura sem
ponta e um marca texto.
●
●
●
●
●
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1 caderno universitário 10 matérias de 200 folhas (sugestão)
1 pendrive (de uso exclusivo do aluno)
1 marcador permanente preto com ponta dupla
1 régua de 30cm
1 caixa de lápis de cor 24 cores
1 compasso
1 dispositivo móvel para uso pessoal
Recomendamos o uso de um notebook ou chromebook, nas seguintes
configurações:
Notebook:
- Processador Dual-Core (no mínimo)
- 4 GB de memória
- 120 GB HD SSD.
ou
Chromebook:
- Processador Dual-Core (no mínimo)
- 4 GB de memória
- 32 GB de armazenamento

MATERIAL PARA DISCIPLINA DE ARTES
• 1 pasta portfólio com saquinho (tipo pasta preta)
● 1 lápis de desenho 2B
● 1 lápis de desenho 4B
● 1 lápis de desenho 6B
● 1 lápis de desenho 8B
● 1 caneta hidrográfica preta
● 1 pacote de folha de sulfite com 100 folhas
● 1 pacote de folha Canson 20 folhas
● Todos os materiais solicitados o aluno deverá levar para o colégio no dia da
disciplina.

MATERIAL PARA AS AULAS DE BIOLOGIA, CIÊNCIAS E QUÍMICA
● 1 jaleco branco de manga longa para uso nas aulas de laboratório

LIVROS PARADIDÁTICOS
1º Bimestre
Sobrevivendo no inferno, Racionais Mc`s
2º Bimestre
Carta de Achamento do Brasil, Pero Vaz de Caminha
3º Bimestre
Sonetos selecionados, Luís de Camões
4º Bimestre
Poemas Escolhidos, Gregório de Matos

OBSERVAÇÕES
● Uso obrigatório do UNIFORME: Camiseta e blusão, a partir do 1º
dia letivo
● Todo material deve ser identificado
● Materiais específicos, quando necessário, serão solicitados durante o ano
letivo.

