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Lista de material de uso individual e didático escolar -  2021 
1.ª série, 2.ª série e 3.ª série do Ensino Médio 

 

Material para uso individual (tudo identificado com o nome do aluno). 
QUANTIDADE MATERIAIS 

01 Chromebook, notebook, tablet ou celular. 

01 Caneta marca texto 

01 Corretivo de fita 

01 Estojo completo com: Lápis preto, borracha, apontador, lápis de cor e caneta esferográfica 

01 Fichário grande (ou dois cadernos universitários com divisões de matéria) 

01 Régua 30 cm transparente 

01 Pasta Catálogo com 30 plásticos 
 

• CHROMEBOOK, TABLET, CELULAR OU NOTEBOOK, DESDE QUE TENHA CÂMERA E MICROFONE EM 
PERFEITO FUNCIONAMENTO.  

• SERÁ BLOQUEADO QUALQUER TIPO DE REDES SOCIAS DENTRO DA ESCOLA. 
               
MATERIAL DIDÁTICO: 
 

•  PLATAFORMA GEEKIE ONE (informações na secretaria do colégio). 
• 01 – Minidicionário da Língua Portuguesa. 

• 01 – Minidicionário de Inglês/Português – Português/Inglês. 

• 01 – Minidicionário de Espanhol/Português – Português/Espanhol. 
 
LITERATURA:   
 

• Os livros serão solicitados pelo(a) professor(a) durante o período letivo. 
 
LABORATÓRIO: 
 

• Um jaleco com nome do(a) aluno(a) – USO OBRIGATÓRIO. 
• O material específico será solicitado ao longo do ano letivo. 

 
  ARTE:  1.º SÉRIE DO ENSINO MÉDIO: 
 
              O(s) material(is) será(ão) pedido no decorrer das aulas online. 
 

(Materiais adicionais serão pedidos, de acordo com os projetos que serão realizados   
ao longo do ano letivo e assim que retornamos ao módulo presencial). 

 
OBSERVAÇÔES: 

 

• Cada aluno(a) deverá ter uma gramática para estudo e pesquisa que, eventualmente, será utilizada em sala 
de aula. Caso ainda não possua nenhuma, temos as seguintes sugestões:   

1) Gramática Reflexiva – Willian R. Cereja e Thereza Cochar Magalhães – Atual Editora; 

2) Gramática de Língua Portuguesa – Ulisses Infante e Pasquale Cipro Neto – Editora Scipione; 

• Os livros paradidáticos serão solicitados ao longo do ano letivo; 

• Os cadernos deverão ser etiquetados com o nome do(a) aluno(a); 

• Não incluir na lista estilete e caneta hidrocor. Não é permitido o uso de corretivo líquido; 

•  O restante do material de uso individual e didático escolar será solicitado pelos professores no decorrer do 
ano letivo; 
• UNIFORMES: informações na secretaria do colégio. 


