
LISTA DE MATERIAL – 2019 

ENSINO MÉDIO   
2º EM 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
 
01 Agenda do colégio (entregue na primeira semana de aula) - uso obrigatório do 6º ano ao 9º ano  

01 Avental branco para uso no laboratório (mangas longas) 

01 Bloco de papel timbrado com 100 folhas (para entrega de trabalhos e exercícios) – 

à venda na Reprografia do colégio 

01 Estojo completo com : 

01 Borracha*, 01 Apontador com depósito,01 Cola branca em tubo pequeno – 40 gramas*, 

01 Corretivo líquido pequeno*, 04 Canetas esferográficas - azul, preta, verde e vermelha, 

01 Caixa de lápis de cor com 24 cores*, 01 Caixa com 12 canetas hidrográficas*, 

01 Lápis comum – nº 02 ou lapiseira*, 01 Marca texto*, 01Tesoura de aço sem ponta 

(*Estes materiais deverão ser repostos conforme a necessidade no decorrer do ano letivo) 

 

100 Folhas de papel sulfite A4* 

01 Fichário com divisórias 

200 folhas de fichário 

01 Caderno universitário em espiral de 96 fls  para Redação – não será aceito fichário 

01 Compasso 

01 Jogo de esquadros 30°e 45º 

01 Transferidor 180º 

01 Régua transparente, acrílica – 30 cm 

 
MATERIAL DIDÁTICO 
Sistema UNO – Editora Moderna- a ser adquirido na plataforma virtual de acordo com o folder 

explicativo enviado anteriormente. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

( No decorrer do ano outros livros paradidáticos poderão ser solicitados ) 

 

PORTUGUÊS 

 

Título: IRACEMA: Lenda Do Ceara  

Autor: José de Alencar  

Editora: Ateliê Editorial  

ISBN: 9788574803241 

 

INGLÊS 

Título: OTHELLO: With Audio Cd - Macmillan Readers 

Livros Literatura 

Editora: Macmillan 

ISBN: 9780230470200 

 



FILOSOFIA 

Título: DISCURSO DO MÉTODO E MEDITAÇÕES  

Autor: René Descartes  

Editora: Martin Claret 

ISBN: 9788572327534 

 

HISTÓRIA 

Título: ATLAS HISTÓRICO GERAL E DO BRASIL - ENSINO MÉDIO - INTEGRADO  

Autor: Vicentino, Claudio  

Editora: Scipione - Edição: 1 Ano: 2012  

ISBN: 9788526277939 - Encadernação: Brochura 

 
MATERIAL DE ARTE  

  

Material de arte será solicitado durante o ano em função dos projetos escolhidos pelos alunos. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 

É obrigatório o uso do tênis, da camiseta da escola e da calça para atividade física (moletom, 

cotton ou suplex etc.)  
 

 
Uso obrigatório – Uniforme: camiseta da escola, calça de moletom da escola, blusão da 
escola e tênis. Pedimos a gentileza de identificarem as peças do uniforme em lugar visível. 
 
 

ORIENTAÇÕES 

 

a. Todo o material individual deve estar identificado com o nome do aluno. A etiqueta deverá 

ser colada na capa dos livros e agenda. 

b. Alguns itens deverão ser repostos durante o ano, conforme a necessidade. 

c. Materiais diferenciados, caracterização de Festa Junina, Gincana e outros, serão solicitados 

de acordo com a necessidade, no decorrer do ano letivo. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


