LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ANO LETIVO DE 2021
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
MATERIAL DIÁRIO
01 Bíblia Sagrada;
01 Fichário com zíper com 21 divisórias transparentes (uma para cada disciplina);
02 Blocos de fichário (200 folhas – folha branca, com linha, sem desenhos, imagens ou
personagens);
01 Caneta marca-texto;
01 Estojo com canetas esferográficas: preta, azul e vermelha, lápis ou lapiseira;
01 Borracha macia;
01 Corretivo de fita;
01 Cola bastão ou líquida;
01 Apontador com depósito.
LITERATURA
Em 2021, todos os livros paradidáticos serão disponibilizados através da plataforma Árvore Livros
(https://www2.arvoredelivros.com.br/) sem custo algum para as famílias, sem desperdício de papel e
com acessibilidade instantânea às obras selecionadas. Os livros serão divulgados em breve e poderão
ser acessados digitalmente na plataforma.
QUÍMICA, FÍSICA, BIOLOGIA
01 Jaleco branco de mangas longas, comprido, com o nome do aluno gravado;
01 Óculos de segurança em acrílico.

IMPORTANTE: Para incentivar a sustentabilidade, pedimos que reutilizem os materiais que puderem.

Orientações importantes:
1) As aulas do Ensino Médio (da 1ª à 3ª Série) terão início no dia 26/01/2021, às 7h e
término às 12h30min.
2) O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO – As malharias conveniadas para
comercialização do uniforme são divulgadas por meio do site do Colégio. Prazo limite para
que todos OS ALUNOS NOVOS estejam uniformizados – 01/03/2021. Abaixo, segue a
lista de fornecedores autorizados:
LISTA DE FORNECEDORES:

T - Shirts
(12) 3019-4987

Morathi
(12) 3917-8029

Dom Confecções
(12) 98804-3704

Panda Uniformes
(12) 98855-8232 / 3021-8232

3) A tolerância para atrasos é de 10 minutos para a entrada em sala de aula na 1ª aula.
São tolerados até 3 atrasos no mês e caso exceda, o aluno será advertido, juntamente
com a família;
4) Alguns materiais poderão ser solicitados durante o ano letivo, conforme a necessidade
do professor;
5) Nossa 1ª Reunião de Pais acontecerá no dia 30/01/2021, sábado, às 9h30.
Apresentaremos todas as novidades e diretrizes para o ano de 2021. Contaremos com a
presença de todos vocês nesse nosso primeiro encontro!

