
LISTA DE MATERIAIS - 2022
OBSERVAÇÕES:

Para aquisição do material didático (livros) que será utilizado pelos alunos no ano de 2022, haverá, no Colégio,  a partir do 

dia 29/11/2021, segunda-feira, um funcionário da CIA DO LIVRO, responsável pela venda dos mesmos.



ENSINO MÉDIO | 1ª SÉRIE – 2022

LISTA DE MATERIAL

01 agenda escolar de sua preferência, para uso anotação na escola (sugestão);
01 caderno para várias matérias (universitário);
01 caderno quadriculado para geometria;
01 compasso, 01 régua, 01 transferidor e 01 jogo de esquadros.

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

OBSERVAÇÕES:
* Todo o material deve ser marcado com o nome completo do aluno e sua turma.
* Os materiais para atividades extras (trabalhos, Mostra...) poderão ser solicitados, no
decorrer do ano, de acordo com a necessidade.
* Os livros para leitura extraclasse serão indicados, pela professora, durante o ano letivo.
Como todos já caíram no domínio público, poderão ser encontrados, gratuitamente, na
internet,

Todo material deverá ser entregue no 1º dia de aula, 02/02/2022,
à Coordenação Disciplinar.



ENSINO MÉDIO | 2ª SÉRIE – 2022

LISTA DE MATERIAL

01 agenda escolar de sua preferência, para uso anotação na escola (sugestão);
01 caderno para várias matérias (universitário);
01 compasso, 01 régua, 01 transferidor e 01 jogo de esquadros.

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

OBSERVAÇÕES:
* Todo o material deve ser marcado com o nome completo do aluno e sua turma.
* Os materiais para atividades extras (trabalhos, Mostra...) poderão ser solicitados, no
decorrer do ano, de acordo com a necessidade.
* Os livros para leitura extraclasse serão indicados, pela professora, durante o ano letivo.
Como todos já caíram no domínio público, poderão ser encontrados, gratuitamente, na
internet,

Todo material deverá ser entregue no 1º dia de aula, 02/02/2022, à
Coordenação Disciplinar.



ENSINO MÉDIO | 3ª SÉRIE – 2022

LISTA DE MATERIAL

01 agenda escolar de sua preferência, para uso anotação na escola (sugestão));
01 caderno para várias matérias (universitário);
01 compasso, 01 régua, 01 transferidor e 01 jogo de esquadros.

LIVROS: SAS Plataforma de Educação

OBSERVAÇÕES:
* Todo o material deve ser marcado com o nome completo do aluno e sua turma.
* Os materiais para atividades extras (trabalhos, Mostra...) poderão ser solicitados,
no decorrer do ano, de acordo com a necessidade.
* Os livros para leitura extraclasse serão indicados, pela professora, durante o ano
letivo.
Como todos já caíram no domínio público, poderão ser encontrados, gratuitamente,
na internet,

Todo material deverá ser entregue no 1º dia de aula, 02/02/2022, à
Coordenação Disciplinar.


