
 

 

                

1º ANO – ENSINO MÉDIO 

  

                 RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2021  

  

PRODUTOS QUANTIDADE 

Apontador escolar  1 

Borracha escolar - branca  1 

Caderno de desenho 96 fls capa dura  1 

Caderno modelo universitário  5 disciplinas  3 

Caneta esferográfica azul  1 

Caneta esferográfica preta  1 

Caneta marca texto (cores diferentes)  1 

Cola bastão 40g 1 

Estojo escolar  1 

Fita corretiva  1 

Lápis de cor - 12 cores 1 

Lápis de desenho 2B 1 

Lápis de desenho 6B 1 

Lápis de desenho HB 1 

Lápis de escrever ou lapiseira 1 

Régua  30cm 1 

Tesoura escolar sem ponta  1 

  
 
ATENÇÃO:  
 

 Alguns dos materiais citados serão de uso diário; outros serão solicitados previamente para que 

sejam organizados e trazidos para utilização nas aulas de Arte. O professor irá combinar em sala de 

aula. 

  É indispensável que todos os materiais estejam identificados com o nome completo do aluno.  

  O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando. 

 Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo do aluno, buscando adquirir modelos simples e 

leves, contribuindo assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.  

  Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, 

tesoura, régua, etc).  

  Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano. 

 

 

 

 

 



 

 

Livros Didáticos  

    

1º ANO EM     

 APOSTILADO SIE EM COLEÇÃO 1º ANO ENSINO MÉDIO   

    

    

  KIT 1º ANO EM S/ DICIONÁRIOS   

 DICIONÁRIO MINI DICIONÁRIO LÍNGUA PORTUGUESA Novo Tempo Store  

 DICIONÁRIO OXFORD BILÍNGUE - INGLÊS/PORTUGUÊS                     POSITIVO  

      

       

 

Livros Paradidáticos  

 

 

Nosso Colégio desenvolve, anualmente, o Projeto de Leitura, um trabalho desenvolvido com as 

turmas de Educação Infantil ao Ensino Médio, objetivando a formação de leitores, tarefa da família e 

da escola. 

 As seguintes obras serão trabalhadas ao longo do ano letivo:  

 

PARADIDÁTICO Os anjos contam histórias. AGUIAR,Luiz Antonio Melhoramentos, 2012  

PARADIDÁTICO Cinco minutos. A viuvinha. ALENCAR, José de Ática, 2010 

 

No início do ano letivo, será entregue, pelo professor, a lista com demais leituras anuais. 

 

 

 


