LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS

1º ANO CONVENCIONAL
Para o Ensino Médio, o aluno tem maior liberdade na escolha de seus
materiais, como cadernos individuais ou conjugados com outras matérias,
fichários, mochilas, etc. Para melhor orientar a organização do seu
material, abaixo estão relacionadas as disciplinas que serão cursadas
durante o ano:






Português
Redação
Geografia
História
Química







Matemática I
Matemática II
Biologia I
Biologia II
Física

Filosofia
 Sociologia
 Literatura
 Inglês

O estojo deve conter lápis (apontador) ou lapiseira, borracha, cola,
tesoura, corretivo, caneta, marca texto e régua.
Também deverão ser entregues 2 pacotes de papel chamex A4 500 fls.
Não é permitido o uso de objetos cortantes, como estiletes, tesoura
de ponta, etc.
Obs.: É importante ter em seu material uma Gramática e um Dicionário
(atualizados e revisados conforme o acordo ortográfico) das disciplinas
Português e Inglês.
Obrigatório uso do uniforme completo (camiseta e calça/bermuda/short),
à venda na Karine Lessa Confecções - Rua Santa Maria, 287 loja 3 - Todos
os Santos. Telefone: (38) 3015-5197

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS

1º ANO FEDERAL
Para o Ensino Médio, o aluno tem maior liberdade na escolha de seus
materiais, como cadernos individuais ou conjugados com outras matérias,
fichários, mochilas, etc. Para melhor orientar a organização do seu
material, abaixo estão relacionadas as disciplinas que serão cursadas
durante o ano:






Português I
Português II
Redação
Geografia
História







Química
Matemática I
Matemática II
Biologia
Física I







Física II
Filosofia
Sociologia
Literatura
Inglês

O estojo deve conter lápis (apontador) ou lapiseira, borracha, cola,
tesoura, corretivo, caneta, marca texto e régua.
Também deverão ser entregues 2 pacotes de papel chamex A4 500 fls.
Não é permitido o uso de objetos cortantes, como estiletes, tesoura
de ponta, etc.
Obs.: É importante ter em seu material uma Gramática e um Dicionário
(atualizados e revisados conforme o acordo ortográfico) das disciplinas
Português e Inglês.
Obrigatório uso do uniforme completo (camiseta e calça/bermuda/short),
à venda na Karine Lessa Confecções - Rua Santa Maria, 287 loja 3 - Todos
os Santos. Telefone: (38) 3015-5197

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS

2º ANO CONVENCIONAL
Para o Ensino Médio, o aluno tem maior liberdade na escolha de seus
materiais, como cadernos individuais ou conjugados com outras matérias,
fichários, mochilas, etc. Para melhor orientar a organização do seu
material, abaixo estão relacionadas as disciplinas que serão cursadas
durante o ano:






Português
Redação
Geografia
História
Química I







Química II
Matemática
Biologia
Física I
Física II






Filosofia
Sociologia
Literatura
Inglês

O estojo deve conter lápis (apontador) ou lapiseira, borracha, cola,
tesoura, corretivo, caneta, marca texto e régua.
Também deverão ser entregues 2 pacotes de papel chamex A4 500 fls.
Não é permitido o uso de objetos cortantes, como estiletes, tesoura
de ponta, etc.
Obs.: É importante ter em seu material uma Gramática e um Dicionário
(atualizados e revisados conforme o acordo ortográfico) das disciplinas
Português e Inglês.
Obrigatório uso do uniforme completo (camiseta e calça/bermuda/short),
à venda na Karine Lessa Confecções - Rua Santa Maria, 287 loja 3 - Todos
os Santos. Telefone: (38) 3015-5197

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS

2º ANO FEDERAL
Para o Ensino Médio, o aluno tem maior liberdade na escolha de seus
materiais, como cadernos individuais ou conjugados com outras matérias,
fichários, mochilas, etc. Para melhor orientar a organização do seu
material, abaixo estão relacionadas as disciplinas que serão cursadas
durante o ano:






Português I
Português II
Redação
Geografia
História







Química
Matemática I
Matemática II
Biologia
Física I







Física II
Filosofia
Sociologia
Literatura
Inglês

O estojo deve conter lápis (apontador) ou lapiseira, borracha, cola,
tesoura, corretivo, caneta, marca texto e régua.
Também deverão ser entregues 2 pacotes de papel chamex A4 500 fls.
Não é permitido o uso de objetos cortantes, como estiletes, tesoura
de ponta, etc.
Obs.: É importante ter em seu material uma Gramática e um Dicionário
(atualizados e revisados conforme o acordo ortográfico) das disciplinas
Português e Inglês.
Obrigatório uso do uniforme completo (camiseta e calça/bermuda/short),
à venda na Karine Lessa Confecções - Rua Santa Maria, 287 loja 3 - Todos
os Santos. Telefone: (38) 3015-5197

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS

3º ANO CONVENCIONAL
Para o Ensino Médio, o aluno tem maior liberdade na escolha de seus
materiais, como cadernos individuais ou conjugados com outras matérias,
fichários, mochilas, etc. Para melhor orientar a organização do seu
material, abaixo estão relacionadas as disciplinas que serão cursadas
durante o ano:







Português
Redação
Geografia I
Geografia II
História I
História II








Química I
Química II
Matemática I
Matemática II
Biologia I
Biologia II







Física
Filosofia
Sociologia
Literatura
Inglês

O estojo deve conter lápis (apontador) ou lapiseira, borracha, cola,
tesoura, corretivo, caneta, marca texto e régua.
Também deverão ser entregues 2 pacotes de papel chamex A4 500 fls.
Não é permitido o uso de objetos cortantes, como estiletes, tesoura
de ponta, etc.
Obs.: É importante ter em seu material uma Gramática e um Dicionário
(atualizados e revisados conforme o acordo ortográfico) das disciplinas
Português e Inglês.
Obrigatório uso do uniforme completo (camiseta e calça/bermuda/short),
à venda na Karine Lessa Confecções - Rua Santa Maria, 287 loja 3 - Todos
os Santos. Telefone: (38) 3015-5197

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS

3º ANO FEDERAL
Para o Ensino Médio, o aluno tem maior liberdade na escolha de seus
materiais, como cadernos individuais ou conjugados com outras matérias,
fichários, mochilas, etc. Para melhor orientar a organização do seu
material, abaixo estão relacionadas as disciplinas que serão cursadas
durante o ano:








Português I
Português II
Redação
Geografia I
Geografia II
História I
História II









Química I
Química II
Matemática I
Matemática II
Biologia I
Biologia II
Física I







Física II
Filosofia
Sociologia
Literatura
Inglês

O estojo deve conter lápis (apontador) ou lapiseira, borracha, cola,
tesoura, corretivo, caneta, marca texto e régua. Não é permitido o uso de
objetos cortantes, como estiletes, tesoura de ponta, etc.
Também deverão ser entregues 2 pacotes de papel chamex A4 500 fls.
Obs.: É importante ter em seu material uma Gramática e um Dicionário
(atualizados e revisados conforme o acordo ortográfico) das disciplinas
Português e Inglês.
Obrigatório uso do uniforme completo (camiseta e calça/bermuda/short),
à venda na Karine Lessa Confecções - Rua Santa Maria, 287 loja 3 - Todos
os Santos. Telefone: (38) 3015-5197

