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DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA: 

 
 20 folhas de papel almaço pautada. 
 1 pacote de papel Canson A3. 
 1 Bloco de folhas de fichário para aulas de 

Redação. 

Deverá ser providenciado para o Dia da Reunião de 
Apresentação (24/01/20) e ser entregue para o 
professor coordenador de classe. 

 

DEVERÁ PERMANECER COM O ALUNO: 

 
 Caderno ou fichário 
 20 fichas pautadas de 127,0 X 203,2mm 
 Estojo com lápis, apontador, canetas, 

borracha, marca texto etc. 
 Cola, tesoura, régua, Post it. 
 Agenda 
 1 Minigramática da Língua Portuguesa  
 1 Minidicionário Língua Portuguesa 
 1 Minidicionário Espanhol/Português  
 1 Dicionário Inglês/Português  

 1 avental branco, manga longa e 
comprimento até o joelho para aulas no 
Laboratório (Fís./Quí./Bio.) com nome. 

 
PARA AULAS DE ARTE (SOMENTE 1ª E 2ª SÉRIE): 

 1 lápis 4B ou 6B 
 2 marcadores permanentes 2,0 mm (pretos) 

 
Outros materiais poderão ser solicitados durante 

o ano conforme necessidade. Aguardar. 
 

MATERIAL DIDÁTICO: 

 
O material didático da Plataforma de Ensino Eleva – 6 volumes já se encontra a venda na secretaria 
do Colégio e poderá ser pago em até 6 vezes no cartão de crédito. Não aceitamos cheques. 
Os professores darão início ao 1° volume em 27/01/2020 – primeiro dia de aula. 
Reserve já o seu! 

 

UNIFORME ESCOLAR: 

 
O uniforme escolar é obrigatório e composto por: 
 

 Camisetas com emblema do Colégio, 
 Moletom de frio com emblema do Colégio, 
 Bermuda cinza chumbo de moletom ou 

helanca com emblema do Colégio, 
 Legging curta ou comprida cinza chumbo com 

emblema do Colégio, 
 Ou ainda jeans azul até o joelho ou calça 

jeans, ou o uniforme verde com emblema do 
Colégio, 

 

Não é permitido o uso de legging preta, calças, jaquetas ou 
blusões coloridos. Em dias mais frios, o aluno poderá 
colocar uma malha, de qualquer cor, por baixo da camiseta 
do colégio, desde que a camiseta com o logo/emblema 
escolar fique sempre aparente. 

Nas aulas localizadas no laboratório, é necessário o uso de 
avental ou capa branca com nome 

Nas aulas de Educação Física, é imprescindível roupa 
adequada para práticas esportivas, tais como tênis e 
uniforme verde ou cinza chumbo com emblema do 
Colégio. Não é permitido o uso de calça e/ou bermuda 
preta, jeans ou coloridas nas aulas de Educação Física. 

 
 

O MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO deverá ser providenciado para o 1º dia de aula: 27/01/2020 – 2ª feira. 
Todo material e uniforme escolar deverão ser identificados com o nome completo do aluno. 

LISTA DE MATERIAL 2020 

1ª, 2ª e 3ª série do Ensino Médio 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUNIÃO DE APRESENTAÇÃO  

 PAIS E PROFESSORES 

 DIA 24/01/2020 – 6ª feira 

  
Turma da manhã: às 7h30 

 (Duração de uma hora e meia mais ou menos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 


