
1ª SÉRIE- ENSINO MÉDIO
Início das aulas: 04/02/2020

Reunião com os pais: 13/02/2020 às 20h30

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE DEVE PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO
• Caneta azul e preta;             
• Lápis HB (apontador) ou lapiseira;
• Barracha;            
• Régua 30 cm;
• Corre�vo de fita (não é permi�do o corre�vo líquido);
• Tubo de Cola;
• Lápis 2B para uso nas aulas de Arte;
• Tesoura sem ponta para as aulas de Arte;
• Borracha branca macia para uso nas aulas de Arte; 
• 1 caixa de lápis de cor para uso nas aulas de Arte;
• 1 pasta polionda (tamanha A4) para aulas de Arte;
• Jaleco branco para as aulas no laboratório;
• Cadernos grandes para todas disciplinas (exceto Arte e Educação Física) ou fichário, se a família julgar conveniente.
Observação: Todo o material deve ser e�quetado com o nome do (a) estudante e constar na mochila, a par�r do 1º dia de aula, conforme horário de 
aula que estará disponível no site. 

MATERIAL DE ARTE 
• 1 pacote de papel color set colorido.
Observação: 
O material de arte deve ser iden�ficado com o nome do (a) aluno(a) e entregue ao apoio pedagógico até o final da 1ª quinzena de aulas. Durante o ano 
le�vo poderão ser solicitados outros materiais de acordo com os projetos de cada etapa.

MATERIAL DIDÁTICO
Ensino Médio – Coleção Lumen - Sistema Poliedro de Ensino - Requerimento na Secretaria 
Observação: Os estudantes que fizerem matrícula em Espanhol, como disciplina opta�va em horário extra turno, deverão adquirir o livro:
ESPAÑOL ESENCIAL – VOLUME: ÚNICO – AUTORA: LÍVIA R. BAPTISTA. EDITORA: SANTILLANA. 2ª EDIÇÃO, 2011.

UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO
• Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
• Blusa: modelo adotado pelo Colégio. 
• Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio.
• Calçado: tênis, não é permi�do o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias ou chinelos.
Observação: será permi�do o uso de calça de tecido azul �po jeans escuro tradicional, sem adereços/customização (botões, rasgos, etc).

UNIFORME PARA EDUCAÇÃO FÍSICA
• Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas.
• Bermuda de helanca, na cor azul marinho, como opção para meninas.
• Blusa, modelos masculino e feminino, adotadas pelo Colégio. 
• Tênis e meia.
• Sunga ou short para os meninos, maiôs ou short sobre o biquíni para as meninas, quando u�lizarem a piscina.

O uniforme estará a venda nas seguintes lojas:
Livraria Leitura: Av. Paraná, 393 - 3272-8492

Pluriforme: Av. Amazonas, 2267 - Loja 1 A - Santo Agos�nho
Papelaria Bikas: Rua Lavras, 188 - 3289-1000

Papelaria Panorama: Av. Afonso Pena, 2701 - 32257199

UNIFORME


