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Lista de Material – 2020
Ensino Médio – 1º Série
Material Individual
01Caderno universitários, capa dura
para 10 disciplinas
03 lápis (HB e 6B)
01 borracha branca
01 caneta esferográfica azul
01 caneta esferográfica preta
01 marcador de texto

01 caixa de lápis de cor Aquarelável (12 cores)
01 jogo de caneta hidrográfica (12 cores)
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 tesoura escolar (sem ponta)
01 régua de 30cm
01 apontador com depósito
01 jaleco branco para as aulas práticas no
Laboratório (uso obrigatório)

Material de uso coletivo
02 pacotes de papel Color Set (24 fls)
02 tubos de cola (90 g)
01 pote de tinta guache azul (250ml)
01 bandeja de isopor
02 folhas de EVA (cores variadas)
01 bloco de desenho Canson A4 (sem margem, branco, 140g)
Livros Didáticos
FTD – SISTEMA DE ENSINO
Todas as disciplinas são organizadas em módulos.
A venda será feita no colégio por um representante da Editora FTD.
Língua Inglesa: Kit Evolution (1ºSérie)
A venda será feita no colégio por um representante da Editora FTD.
Ensino Religioso - Serão utilizados textos próprios.
Após o início do ano letivo, será encaminhada uma lista dos livros paradidáticos
Observações
 Todo material e uniforme (em especial os agasalhos) deverão ser identificados com o nome do aluno.
 O material individual ficará com o aluno e deverá retornar para as aulas diariamente.
 O material de uso coletivo será recolhido durante a 1ª semana de aula.
 A agenda escolar será oferecida pelo colégio no dia da Reunião de Responsáveis.
 A reposição do material durante o ano letivo, de acordo com a necessidade de cada aluno, é de
responsabilidade da família.
 A lista de material encontra-se disponível no site.
 Não é permitido o uso de corretivo.

Reunião de Pais / Responsáveis


03 / 02 / 2020 às 7h30min

Início das Aulas


04 / 02 / 2020 às 6h50min

