
           

           

                            

LISTA DE MATERIAIS 2020 

      1º ano Ens. Médio 
Orientações importantes: 

• Início das aulas para os estudantes do Ensino Médio: 29/01/2020. 

• A primeira reunião de pais acontecerá no dia 28/01 às 9h30 no auditório do colégio 

• Todo o material é de uso e responsabilidade do estudante e deve ser identificado com seu nome, 
série e turma.  

• No decorrer do ano, os educadores poderão solicitar textos ou atividades, disponibilizadas no 
ambiente Moodle. 
 

O UNIFORME DIÁRIO É DE USO OBRIGATÓRIO 

• Conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.  

• Para as atividades e o desenvolvimento de projetos nos laboratórios, é obrigatório o uso de jaleco 
branco, com mangas compridas e logomarca do Colégio.  

• Recomenda-se o uso de uma agenda para organização e acompanhamento das atividades diárias. 
Observação:  

Obs. Todos os materiais solicitados são de uso individual do estudante, não sendo, portanto, recolhidos. 

 

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 Nº2.185, de 30/12/98, 
publicada no DODF. A escola não dispõe desse tipo de serviço (cláusula 2.8 do Contrato de Prestação de 
Serviços Educacionais). 

 

Material pedagógico a ser utilizado na escola 

• 03 Cadernos grandes espiral universitário (96fls) para: (Português, Redação e 

Matemática) 

• 01 caderno de matérias para as demais disciplinas 

• 01 pastas catálogo com 50 folhas  

• 01 estojo com zíper contendo: (lápis, caneta, borracha, apontador e lápis de cor) 

• 01 transferidor de 180° 

• 01 régua de 30 cm 

• 01 compasso 

• Uma calculadora (preferencialmente científica) 

• 04 folhas de papel almaço quadriculado 

• 01 caneta marca texto 
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Laboratório de Ciências 

 
•   Jaleco da instituição ( uso obrigatório) 

• 04 pares de luvas látex  

• 01 máscara de proteção 

• 01 óculos de proteção transparente 

• 01 pasta catálogo 20fls 

 

MATERIAL DE 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 
tubo de cola em bastão 40 g, 1 caneta nanquim descartável, 1 caneta preta tinta 
permanente. 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO ( serão recolhidos) 

Observação: Outros materiais (perecíveis), para uso em sala de aula, poderão ser 

solicitados ao longo do ano letivo. 

 

• 01 bloco papel A3 140 g/m (cor branca) 

• 01 cola líquida 90 g 

• 01 folha de papel paraná A2 

• 01 jogo de canetinhas hidrográficas laváveis 12 cores 

• 01 rolo de fita crepe (larga) 

• 02 folhas de papel color set (cores diversas) 
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LIVROS DIDÁTICOS (Entregues diretamente ao aluno em sala de aula. 
Pagamento por boleto bancário) 

• Livro semestral do Sistema Mackenzie de Ensino; 

• 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) 

 

1. LIVRO PARADIDÁTICO (Projeto de leitura) 

• 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 

 

Observação: 

A agenda escolar será entregue ao aluno no 1º dia de aula. 

 

 


