Ensino Médio

1ª Série
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL QUE DEVE PERMANECER NA MOCHILA DO ALUNO

• Caneta azul e preta;
• Lápis HB (apontador) ou lapiseira;
• Borracha;
• Régua 30 cm;
• Corretivo de ﬁta (não é permitido o corretivo 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 etiquetado com o nome do (a) estudante e
constar na mochila, a partir do 1º dia de aula, conforme horário de aula que estará
disponível no site.
MATERIAL DIDÁTICO

 Ensino Médio – Coleção Lumen – Sistema Poliedro de Ensino – Requerimento na
Secretaria ou pelo portal do aluno.
Taxa do material da Poliedro 2022 (O material didático poderá ser pago em até 8x): R$
2.368,47

LIVROS PARADIDÁTICOS

Português:
 1ª Etapa: “O mundo de Sofia” - Gaardner
 2ª Etapa: “Luzes de emergência se acenderão automaticamente” - Luisa Geisler
 3ª Etapa: “Ensaio sobre a cegueira” - José Saramago
Literatura:
 1ª Etapa: “Sonetos” - Camões
 2ª Etapa: “Boca do inferno” - Ana Miranda
 3ª Etapa: “I-Juca Pirama” - Gonçalves Dias
 “Lira dos 20 anos” - Álvares de Azevedo
 “Navio negreiro” - Castro Alves

UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO




Um dos modelos adotados pelo Colégio.
Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio.
Calçado: tênis, não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias
ou chinelos.
Observação: será permitido o uso de calça de tecido azul tipo jeans escuro
tradicional, sem adereços / customização (botões, rasgos, etc).

VENDA DE UNIFORME: Site loja.pluriforme.com.br ou na Papelaria Bikas (R.
Lavras, 188 - loja 02 - São Pedro)

