LISTA DE MATERIAIS 2021
2ª SÉRIE / ENSINO MÉDIO

LÍNGUA PORTUGUESA
Livros Paradidáticos

MATERIAL DO SISTEMA POLIEDRO DE ENSINO
A entrega será feita diretamente ao aluno no início
do ano letivo.

ARTE

❑

01 Bloco de Papel Canson A4

❑

01 caixa de lápis de cor grande (mínimo de 12
cores)

❑

01 caneta preta ultra-fine

❑

01 estojo de canetas hidrográficas

❑

01 caderno ou fichário

INGLÊS (O curso é ministrado pela Cultura Inglesa)

❑ O material (obrigatório) será divulgado na
primeira semana de aula. Dependerá da
classificação de nível do aluno após avaliação
realizada pela Cultura Inglesa.

❑

Dicionário Sugerido: Dicionário Oxford Escolar
para estudantes brasileiros de inglês (PortuguêsInglês / Inglês-Português)
ISBN 978-0-19-441950-5

MATERIAL GERAL (OBRIGATÓRIO)

❑

❑

Senhores Pais e Alunos,

No caso de aulas on-line é importante que os
alunos tenham fone com microfone, pois
diferente do microfone do PC o do fone ajuda a
captar o som da voz da pessoa e menos do
ambiente, como sugestão: Fone de Ouvido
Philips Action Fit SHS3305BK/10 - Intra-auricular
com Microfone Esportivo Preto
01 dicionário pequeno com
Ortográfico – qualquer editora

Novo

Acordo

Seguem algumas orientações quanto à aquisição e

adotado

pela

escola

–

conforme

exposição na Loja do Aluno. No Ensino Médio a

1 - Livro Didático: serve como referencial teórico para que

calça ou bermuda do Colégio poderão ser

o aluno tenha uma visão do conteúdo de forma

substituídas por jeans azul.

estruturada. Seu uso facilitará o desempenho em aula e,

A camiseta e o blusão serão obrigatoriamente os

principalmente, orientará os estudos em casa. Servirá

oficiais do Colégio. Não será permitido o uso de

como a primeira indicação em caso de pesquisas. Seu uso

chinelos, papetes, crocs, sapatilhas, sandálias ou

é obrigatório.

botas.

01 avental branco para aulas de laboratório

❑

01 caderno universitário para cada disciplina

do que ocorre em sala. Deve funcionar como um roteiro

(fichário opcional)

para o entendimento do desenvolvimento das aulas e

01 estojo completo

para a organização do aluno. Seu uso é obrigatório e

Obs.:
 Não é permitido ao aluno o uso de “livro do
professor”

oficial,

uso do material escolar:

❑

❑

6 - Uniforme: é de uso obrigatório e deve ser o

2 - Caderno ou Fichário: serve para o registro sistemático

deve ser mantido em bom estado durante todo o ano
letivo.
Os cadernos ou fichários devem ser trazidos diariamente,

Em dias de aulas de Educação Física torna-se
obrigatório o uso do tênis apropriado à prática de
esportes. É obrigatório o uso do uniforme completo
em aulas de Educação Física. Caso o aluno
prefira, poderá trazer uma camiseta extra (da
escola) para troca.

acompanhado de folhas de monobloco.

7 - Carteirinha Escolar de Identificação: facilita a

As indicações para compras de uniforme, materiais e

Cadernos, livros e fichários devem ser identificados com

identificação de nossos alunos dentro e fora do

livros 2021 estão disponíveis no link:

etiqueta no lado externo da capa (nome, número e ano).

recinto escolar. O aluno é obrigado a portá-la e

Os livros, cadernos e fichários sem identificação serão

apresentá-la

encaminhados ao setor de materiais perdidos e achados.

funcionários da escola.

3 - Materiais Específicos: pedidos no início de cada

Atenção:

semestre ou em início de projetos, complementam e

andamento do trabalho, que o aluno tenha

viabilizam as propostas de cada matéria. São livros,

Importante:
sempre
consigo o material solicitado.

http://www.colegiosantaamalia.com.br/unidadehttp://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-saude/secretaria-saude/
saude/secretaria-saude/
Guia de Fornecedores 2021
Coordenação Pedagógica

apostilas, materiais de papelaria, de trabalhos manuais,
materiais de reposição ou de laboratório.
4 - Livros paradidáticos: são de leitura obrigatória durante
o ano letivo.
5 – Avental: é obrigatório para alunos de Ensino Médio em
aulas de laboratório e trata-se de um recurso de
segurança. O avental para uso em laboratório deve ser de
cor branca, seguindo os padrões da escola. Não será
permitido o empréstimo de aventais.

É

sempre

que

imprescindível,

solicitado

para

o

por

bom

• Os alunos do Ensino Médio terão aulas
regulares às 2ªs e 4ªs feiras das 14h30 às
17h00.
Início das aulas: 01/02 - 2ª Feira
Reunião de Pais: 28/01- 5ª Feira às 8h

