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Ensino Médio
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Material PERMANENTE

Material PERMANENTE

Apontador
Borracha branca e macia
Caixa de lápis de cor
Caderno universitário (não aconselhamos o uso de fichário)
Calculadora comum (não é permitido o uso do celular)
Caneta grifa texto (amarela)
Caneta azul ou preta
Cola em bastão ou líquida
Lápis preto
Régua 30 cm (plástico)
Tesoura escolar
01 caderno de 01 matéria para MATEMÁTICA
LIVROS DE APOIO
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Para consulta em casa; trazidos ao colégio quando solicitados pelo professor.
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Geoatlas
Gramática da Língua Portuguesa
Minidicionário Espanhol/Português
Minidicionário Inglês/Português
Minidicionário Língua Portuguesa (seguindo o Novo Acordo Ortográfico)
OBSERVAÇÕES:
- Identificar todo material e uniforme escolar.
- Os materiais de uso permanente devem ser repostos durante o ano
sempre que necessário.
- O(a) aluno(o) receberá uma Agenda Escolar e deverá utilizá-la no
decorrer do ano letivo para anotações escolares.
Uniforme escolar adotado pelo Colégio:
- camiseta branca com gola polo preta e logotipo do colégio;
- calça ou bermuda preta na altura do joelho (não é short) de tactel;
- tênis e meias (cor livre);
- agasalho: jaqueta preta (com o logotipo do colégio), blusa preta ou
branca (com o logotipo do colégio), blusa ou jaqueta totalmente branca
ou totalmente preta.
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