LISTA DE MATERIAL – 2021
ENSINO MÉDIO – 1ª SÉRIE

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
•

•

A primeira reunião de pais e educadores
acontecerá no dia 23/01/2021 das 11h às
12h no prédio do Ensino Médio
O uniforme diário é OBRIGATÓRIO (venda
na loja do prédio do Ensino Médio).

EXAME MÉDICO
É condição para participar das aulas de
Educação Física a apresentação de exame
médico específico, no primeiro dia de aula,
com data não superior a 30 (trinta) dias,
expedido pelos médicos da família, que
declare o estudante apto a praticar atividade
física, de acordo com o art. 4 da Lei Nº 2.185,
de 30/12/98, publicada no DODF. A escola não
dispõe desse tipo de serviço (cláusula 2.8 do
Cont rato de Prestação de Serviços
Educacionais).

LIVROS DIDÁTICOS A SEREM ADQUIRIDOS NO COLÉGIO
•
•
•
•

Caderno de produção textual (impresso)
Caderno de exercícios preparatório para ENEM (impresso)
Livros únicos com conceitos e exercícios (9 livros) (impresso)
Acesso à Plataforma Educacional e à coleção completa dos livros didáticos e cadernos de
atividades (versão digital)

•

GRAMÁTICA: Coleção CONECTE – Gramática Reflexiva – William Roberto Cereja e
Thereza Cochar – Ed. Saraiva, 2ª edição, 2014. (adquirido em livraria)

•

MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (de acordo com a Nova Ortografia).
(adquirido em livraria)

Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) serão entregues diretamente ao aluno,
em sala de aula, após o início das aulas. O pagamento desses materiais será realizado por meio de
boleto bancário, que será enviado posteriormente junto com a nota fiscal.

LIVROS PARADIDATICOS A SEREM ADQUIRIDOS EM LIVRARIAS
•
•
•
•
•

OS LUSÍADAS EM QUADRINHOS – Fido Nesti – Ed. Peirópolis.
QUINTANA DE BOLSO – Mário Quintana- Ed. L&Pm Pocket.
A MÁQUINA – Adriana Falcão – (Obra Em Domínio Público)
MARÍLIA DE DIRCEU – Tomás Antônio Gonzaga – (Obra Em Domínio Público)
A ARTE DA GUERRA: Os Treze Capítulos Completos – Sun Tzu Ed. Saraiva

Material pedagógico que será utilizado pelo estudante

QUANT.

03
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

INDIVIDUAL
Cadernos de capa dura para cada matériel (Português, Redação e Matemática)
Cadernos de materia para as demais disciplinas.
Pastas catálogo com 50 folhas
Régua (30 cm)
Estojo com zíper contendo: (lápis, caneta, borracha, apontador e lápis de cor)
Jogo de esquadro (45°e 60°) com cantos pontudos.
Folhas de papel almaço quadriculado
Transferidor de 180°
Compasso
Caneta marca texto
Calculadora (preferencialmente científica)
Máscara
LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS

01
01
04
01
01

Jaleco da instituição (uso obrigatório)
Tesoura
Luva látex
Máscara de proteção
Óculos de proteção transparente

Material pedagógico que será utilizado pelo estudante
QUANT.

INDIVIDUAL / ARTES
Os materiais de Artes abaixo de uso individual do estudante, não serão recolhidos:
Estojo contendo:

3

Lápis pretos nº 2

2

Borrachas

1

Apontador

1

Tesoura com ponta arredondada

1

Caixa de lápis de cor (12 cores)

1

Caixa de giz de cera (12 cores)

1

Jogo de canetinhas hidrográficas laváveis (12 cores)

1

Tubo de cola em bastão 20g

1

Caneta nanquim descartável

1

Caneta preta tinta permanente

Material pedagógico que será utilizado no Colégio
QUANT.

COLETIVO / ARTES
(Não é necessário nomear os itens relacionados abaixo)

01

Bloco papel AA 140 g/m (cor branca)

01

Cola liquída 90 g.

01

Caixa de lápis de cor 24 cores

01

Fita adesiva transparente larga

02

Folhas de papel color set (cores diversas)

