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USO INDIVIDUAL: 
 
Deverão permanecer com o aluno: 

 Caderno ou fichário 
 Estojo com lápis, canetas, borracha, marca 

texto etc. 
 Cola, tesoura, régua 
 Agenda 
 20 fichas pautadas de 127,0 X 203,2mm 
 20 Folhas de papel almaço pautado 
 1 avental branco de manga longa e 

comprimento até o joelho para aulas no 
Laboratório (Fís./Quí./Bio.) com nome 

 1 Minigramática da Língua Portuguesa  
 Minidicionário Língua Portuguesa 
 Minidicionário Espanhol/Português  
 Dicionário Inglês/Português  

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
Outros materiais poderão ser solicitados durante 

o ano conforme necessidade. Aguardar. 

 
 

 
 

UNIFORME: 

 
É de uso obrigatório, sendo composto de camiseta 
e/ou moletom com emblema do colégio, bermuda 
jeans azul até o joelho ou calça jeans e carteirinha 
de identificação. 
 
Educação Física: é obrigatório o uso de roupa 
adequada para as aulas, tais como TÊNIS e 
UNIFORME VERDE do colégio. NÃO É PERMITIDO 
O USO DE CALÇA JEANS (calça e/ou bermuda) ou 
ROUPAS COLORIDAS nas aulas de Educação Física. 
 
Laboratório: é obrigatório o uso de avental branco 
de manga longa e comprimento até o joelho. 
 

  
LIVROS DIDÁTICOS: 
  

A lista dos livros didáticos encontra-se à 
disposição na secretaria do colégio. 

Os livros didáticos que completam a coleção dos 
demais livros comprados no 1° ano do Ensino 
Médio poderão ser comprados por encomenda no 
colégio até dia 10/janeiro/2018. 

O pagamento poderá ser efetuado em dinheiro ou 
com cartão débito/crédito na secretaria do 
colégio. Não aceitamos cheques. 

Após esta data os livros deverão ser comprados 
em livraria. 

 
 

 

 Reunião de Pais e Professores para apresentação do Curso do Ensino Médio:          
Dia 26/01/2018 - 6ª feira  

Indicada aos pais dos alunos novos e dos alunos do 1º ano Médio 
 

Todo material deverá ser providenciado para o 1º dia de aula: 29/01/2018 (2ª feira) 
 

Maiores informações em Janeiro/18 no site do colégio: www.manoelmoratto.com.br 
 

LISTA DE MATERIAL 2018 

Ensino Médio – 2º e 3º anos 

Todo material e uniforme 
escolar deverão ser 

identificados com o nome 
completo do aluno. 

http://www.manoelmoratto.com.br/

