
 
 

 

LISTA DE MATERIAL 2021 – 1º. Ano do Ensino Médio 
 
 
 

Uso básico Artes e atividades diversificadas 

borrachas grandes e macias 
lápis pretos n° 2 
apontador com depósito 
estojo com zíper 
12 divisórias para fichário A4 de 4 argolas 
blocos de folhas de fichário A4 (sem desenhos) 
1 fichário de quatro argolas tamanho A4 
1 régua de 30 cm de plástico transparente 

Canetas Esferográficas - azul 
Canetas Esferográficas – verde 
1 calculadora 
1 compasso 
1 transferidor 
Obs.: Não é permitido o uso de cadernos. 

1 cx de lápis de cor grande 
1 tubo de cola branca 
1 tesoura  
 
Entregar na coordenação: 
10 saquinhos com 4 furos A4 
 
Obs: Outros materiais serão solicitados no decorrer do 
ano, conforme a necessidade para as aulas. 
 

 
 

Uso diário Paradidáticos 

• 1 Bíblia Sagrada 
• 1 dicionário da Língua Portuguesa – nova ortografia 
• 1 dicionário Inglês/Português - Português/Inglês 

■ O auto da barca do inferno. Gil Vicente. Col. Travessias. 
Ed. Moderna. 
■ O alienista e outros contos.  Machado de Assis. Editora 
Moderna. 
■ A Moreninha. Joaquim Manuel de Macedo. (Editora de 
sua preferência) 
■ O sermão da Sexagésima. Padre Antonio Vieira. (Editora 
de sua preferência) 

 

Uniforme 

Conforme o Regimento Interno, o uso do uniforme é obrigatório. O aluno deverá vir uniformizado a partir do 1º dia de aula. 
• Nina Confecções - Rua Sensitiva, 14 - Jd. das Flores - Osasco - 36810920 

 

DIDÁTICOS 

Sistema Interativo de Ensino - Casa Publicadora Brasileira (Adventista) 
Passos: 

✓ Pague a entrada na secretaria da escola. 
✓ Adquira o código de acesso ao portal (E-commerce) para compra dos livros. 
✓ Compre o material no Portal da Editora (E-commerce). 
✓ Os livros serão entregues na escola. 

 
Observações: 
No decorrer do ano será solicitado a reposição do material de uso pessoal que acabar.  
Todo o material deve ser etiquetado, inclusive os lápis individualmente. 


