
 
 

6º Ano do Ensino Fundamental II 2019 
 

QUANT.                                                      MATERIAIS 
                                                             CADERNOS e PASTA 

01 caderno universitário de 100 folhas - Português 
01 caderno universitário de 100 folhas – Matemática 
01 
01 
01 

caderno universitário de 100 folhas – História 
caderno universitário de 100 folhas – Geografia 
caderno universitário de 100 folhas - Ciências 

01 caderno universitário de 50 folhas -  Espanhol  
01 
01 
01 

caderno universitário de 50 folhas – Filosofia  
caderno universitário de 50 folhas – Inglês 
caderno de Cartografia de 50 folhas (mínimo) com ou sem margem 

02 
01 

pastas pretas com 10 plásticos  (Arte/Inglês) 
pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício                                                                                                                                                                    

DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 
- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford 
- Atlas – Geografia – Geoatlas – Maria Elena Simielli – Ed. Ática 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela  

KIT PARA AULA DE ARTE  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 cartela de Pritt Tak 

01 caneta preta Estabilo ou Fane Pen 

01 cola branca 40gr. 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 
01 
01 

transferidor para Matemática e Arte 
calculadora (nã o será mais permitido o uso da calculadora do celular) 

01 
Pacote de papel Textura Visual 02 Coleçã o Eco Cores Novaprint (07 cores 180g/m2 –  

3 estampas 230mm x 320mm contém 36 folhas) 

       
 

 

O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado sempre 
que necessário. 
Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Observações 
 

1. Início das aulas: 28/01/2019. 
 

2. A agenda e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 
 

3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 
 

4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 
 

5. Não será aceito fichário, os alunos deverão utilizar cadernos. 
 

6. Livros de inglês: 
 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer custo 
aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que inviabilizar o 
reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 

 
7. Livros paradidáticos: 

 
PORTUGUÊS  

 

Nome  Editora Autor(a) 

“A garota quase perfeita” Melhoramentos Regina Drummond 

“Por um beijo” FTD Fernando Bonassi 

“Anne Frank – A menina que ficou invisível” Suinara Valéria Portella e Marco Antonio Godoy 

PROJETOS INTERDISCIPLINARES 
 

Nome  Editora Autor(a) 

A Lenda do Preguiçoso (Disciplina – História) Cortez Giba Pedroza 

O menino que levou o mar para o avô. (Disciplina – Geografia) Cortez Eraldo Miranda 

 
          ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor(a) 

Dónde está Emiliano Fuentes? Difusión Elvira Sancho e Jordi Surís 

Perdidos em el Camino Del Inca Difusión Elvira Sancho e Jordi Surís 

 
FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Vamos pensar um pouco? Cortez Maurício de Souza e Mário Sergio Cortella 

Grandes Filósofos falam a pequenos Filósofos FTD Sophie Boizard e Laurent Audouin 

 
8. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 

Fone: 2976-9383). 
 

9. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 
do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 
 

10. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 
após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, 
comprometendo o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na 
disciplina.  
 
 

 
 

 
 

 
 



 

 
 

7° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 2019 
 

QUANT.                                                      MATERIAIS 
                                                             CADERNOS e PASTA 

01 caderno universitário de 100 folhas - Português 
01 caderno universitário de 100 folhas – Matemática 
01 
01 
01 

caderno universitário de 100 folhas – História 
caderno universitário de 100 folhas – Geografia 
caderno universitário de 100 folhas - Ciências 

01 caderno universitário de 50 folhas -  Espanhol  
01 
01 
01 

caderno universitário de 50 folhas – Filosofia  
caderno universitário de 50 folhas – Inglês 
caderno de Cartografia de 50 folhas (mínimo) com ou sem margem 

02 
01 

pastas pretas com 10 plásticos (Arte/Inglês) 
pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício   

DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 
- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford 
- Atlas – Geografia – Geoatlas – Maria Elena Simielli – Ed. Ática 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela 

KIT PARA AULA DE ARTE  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 cartela de Pritt Tak 

01 caneta preta Estabilo ou Fane Pen 

01 cola branca 40gr. 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
01 esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 

01 
 

01 
 

transferidor para Matemática e Arte 
Pacote de papel Moldura Coleçã o Eco Cores Novaprint (07 cores 110g/m2 –  

 230mm x 320mm contém 35 folhas – 05 folhas de cada cor) 
Calculadora (nã o será permitido o uso da calculadora do celular) 
 
 

 

O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado 
sempre que necessário. 
Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Observações 
 

1. Início das aulas: 28/01/2019. 
 

2. A agenda e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 
 

3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 
 

4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 
 

5. Não será aceito fichário, os alunos deverão utilizar cadernos. 
 

6. Livros de inglês: 
 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer       
custo aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que 
inviabilizar o reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 

 
7. Livros paradidáticos: 

        
PORTUGUÊS  

 

Nome  Editora Autor(a) 

“O Mistério da Casa Verde” Ática Moacyr Scliar 

“Mundinho” - Conto FTD Ferrucio Verdolin Filho 

“Maggie e a guerra do chocolate” Melhoramentos Michelle Mulder 

 
PROJETOS INTERDISCIPLINARES 
 

 

Nome  Editora Autor(a) 

A cidade salva pelos brinquedos (Disciplina Arte) Cortez Elias José 

 
       ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor(a) 

Un día en Buenos Aires Difusión Ernesto Rodriguez 

Um día em La Habana Difusión Ernesto Rodriguez 

 
FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

O olho do Lobo Melhoramentos Daniel Pennac 

Grandes Sábios falam a pequenos Sábios FTD Sophie Boizard e Laurent Audouin 

 
8. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 
Fone: 2976-9383).   
 
9. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 

do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 
 

10. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 
após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, 
comprometendo o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na 
disciplina.  
 
 

 
 

 
 

 



 

 
 
 

8° ANO ENSINO FUNDAMENTAL II 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUANT.                                                      MATERIAIS 
                                                             CADERNOS e PASTA 

01 caderno universitário de 100 folhas - Português 
01 caderno universitário de 100 folhas – Matemática 
01 
01 
01 

caderno universitário de 100 folhas – História 
caderno universitário de 100 folhas – Geografia 
caderno universitário de 100 folhas - Ciências 

01 caderno universitário de 50 folhas -  Espanhol  
01 
01 
01 

caderno universitário de 50 folhas – Filosofia  
caderno universitário de 50 folhas – Inglês 
caderno de Cartografia de 50 folhas (mínimo) com ou sem margem 

02 
01 

pastas pretas com 10 plásticos (Arte/Inglês) 
pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício   

DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 
- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford 
- Atlas – Geografia – Geoatlas – Maria Elena Simielli – Ed. Ática 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela 

KIT PARA AULA DE ARTE  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 
01 

cartela de Pritt Tak 
caneta preta Estabilo ou Fane Pen 

01 cola branca 40gr. 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
01 esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 

01 
 

01         

transferidor para Matemática e Arte 
Pacote de papel Cores Coleçã o Eco Cores Novaprint (21 cores 110g/m2 –  

 235mm x 325mm contém 42 folhas – 02 folhas de cada cor) 
Calculadora (nã o será permitido o uso da calculadora do celular) 

01  C 

 
O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado 
sempre que necessário. 

 Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC 



 
 
 

Observações 
 

1. Início das aulas: 28/01/2019. 
  

2. A agenda, papéis e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 
 

3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 
 

4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 
 

5. Não será aceito fichário, os alunos deverão utilizar cadernos. 
 

 
6. Livros de inglês: 

 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer       
custo aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que 
inviabilizar o reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 
 

 
7. Livros paradidáticos: 

        
PORTUGUÊS  

 

Nome  Editora Autor(a) 

“A Hora do Amor FTD Álvaro Cardoso Gomes 

“O avarento” - Clássico FTD Molière 

“A menina que fez a América” FTD Ilka Laurito 

 
PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

Nome  Editora Autor(a) 

Dr.Clorofila contra Rei Poluidor (Disciplina Ciências) Cortez Márcio Sampaio 

 
         ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor(a) 

Poderoso Caballero Difusión Lourdes Miquel e Neus Sans 

Por Amor al Arte Difusión Lourdes Miquel e Neus Sans 

 
FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Grandes Gregos (Saber Horrível) Melhoramentos Terry Deary 

O desafio de SK (Descubra se for capaz) Paulus Izabelle Arruda 

 
 

8. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 
Fone: 2976-9383).  
 

9. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 
do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 
 

10. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 
após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, comprometendo 
o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na disciplina.  

 
 

 
 

 



 

 
 
 

9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL II 2019 
 

QUANT.                                                      MATERIAIS 
                                                             CADERNOS e PASTA 

01 caderno universitário de 100 folhas - Português 
01 caderno universitário de 100 folhas – Matemática 
01 
01 
01 

caderno universitário de 100 folhas – História 
caderno universitário de 100 folhas – Geografia 
caderno universitário de 100 folhas - Ciências 

01 caderno universitário de 50 folhas -  Espanhol  
01 
01 
01 

caderno universitário de 50 folhas – Filosofia  
caderno universitário de 50 folhas – Inglês 
caderno de Cartografia de 50 folhas (mínimo) com ou sem margem 

02 
01 

pastas pretas com 10 plásticos (Arte/Inglês) 
pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício   

DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 
- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford 
- Atlas – Geografia – Geoatlas – Maria Elena Simielli – Ed. Ática 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela 

KIT PARA AULA DE ARTE (deverá  ser enviado nas aulas de ARTE) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 cartela de Pritt Tak 

01 caneta preta Estabilo ou Fane Pen 

01 cola branca 40gr. 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
01 esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 

01 
01 

transferidor para Matemática e Arte 
Pacote/Bloco de papel Canson A4 
Calculadora (nã o será permitido o uso da calculadora do celular) 

01 
 

 
 

 

O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado sempre 
que necessário. 
Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Observações 
 

1. Início das aulas: 28/01/2019. 
 

2. A agenda, papéis e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 
 

3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 
 

4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 
 

5. Não será aceito fichário, os alunos deverão utilizar cadernos. 
 

 
6. Livros de inglês: 

 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer       
custo aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que 
inviabilizar o reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 

 
7. Livros paradidáticos: 

 
        PORTUGUÊS  
 

Nome  Editora Autor(a) 

“O Menino e o Bruxo” Ática Moacyr Scliar 

“O Medo e a Ternura” Moderna Pedro Bandeira 

“O Homem que sabia Javanês” (quadrinhos) Escala Lima Barreto 

 
PROJETOS INTERDISCIPLINARES 

 

Nome  Editora Autor(a) 

Quanto vale uma vida? (Disciplina – História) Cortez Edson Gabriel Garcia 

 
        ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor(a) 

¿ Quién Quiere a los viejos? Edelvives (FTD) Ricardo Alcántara/Gusti 

La casa de los miedos Edelvives (FTD) Ricardo Alcántara 

 
FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Gabriel e o Teatro da Memória FTD Max Velati 

Monstros Mitológicos (Quinteto Editorial) FTD Luiz Antonio Aguiar 

 
 
 

8. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 
Fone: 2976-9383).  
 

9. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 
do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 
10. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 

após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, 
comprometendo o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na 
disciplina.  
 

 
 
 



 

 
 
 

 
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2019 

 
QUANT.                                                      MATERIAIS 
                                                             CADERNOS e PASTA 

 
 
      Fichário ou cadernos universitários 

 
DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 

- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela 

KIT PARA AULA DE ARTE  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 cartela de Pritt Tak 

01 cola branca 40gr. 
01 caneta preta Estabilo ou Fane Pen 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
01 esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 
01 transferidor para Matemática e Arte  
01 
01 

pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício  

 

Calculadora (nã o será permitido o uso da calculadora do celular) 
 
O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado sempre 
que necessário. 
Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC.. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Observações 
 

1. Início das aulas: 28/01/2019. 
 

2. A agenda, papéis e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 
 

3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 
 

4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 
 

5. Reunião de Pais: Dia 1º de fevereiro: 19h – 6º ao 9º ano do Ens. Fundamental II e Ensino Médio.  
           (local: Auditório) 

 
6. Livros de inglês: 

 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer       
custo aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que 
inviabilizar o reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 
 

7. Livros paradidáticos: 
 

PORTUGUÊS/LITERATURA  
 

Nome  

Os livros paradidáticos serão solicitados, 
conforme a lista da FUVEST durante os 
Trimestres. 

         
         ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor(a) 

Elieta Edelvives (FTD) Xavier Bertrán 

 
FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Heróis e suas jornadas (10 contos mitológicos) Melhoramentos Rosana Rios 

 
SOCIOLOGIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Violência tem fim? (De que lado você está?) Paulus Luiz Ribeiro e Rita Kawamata 

 
 

8. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 
Fone: 2976-9383). 
 

9. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 
do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 
10. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 

após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, 
comprometendo o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na 
disciplina.  
 

 

 
 

 



 

 
 
 

 
 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO- 2019 
 

QUANT.                                                      MATERIAIS 
                                                             CADERNOS e PASTA 

 
 
Fichário ou cadernos universitários 

 
DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 

- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela 

KIT PARA AULA DE ARTE  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

01 cartela de Pritt Tak 

01 caneta preta Estabilo ou Fane Pen 

01 cola branca 40gr. 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
01 esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 
01 transferidor para Matemática e Arte 
01 
01 

pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício   

 

Calculadora (nã o será permitido o uso da calculadora do celular) 
 
 
O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado sempre que 
necessário. 
Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Observações 
 

1. Início das aulas: 28/01/2019. 
 

2. A agenda e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 
 

3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 
 

4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 
 

6 - Livros de inglês: 
 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer       
custo aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que 
inviabilizar o reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 
 

7- Livros paradidáticos: 
 

PORTUGUÊS/LITERATURA  
 

Nome  

Os livros paradidáticos serão solicitados, 
conforme a lista da FUVEST durante os 
Trimestres. 

 
         ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor 

Un rostro en el tiempo Edelvives (FTD) Manuel Alfonseca 

 
FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

A Montanha da água lilás FTD Pepetela 

 
SOCIOLOGIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Em quem você acredita? (De que lado você está?) Paulus Dílvia Ludvichak 

 
 

8. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 
Fone: 2976-9383).  
 

9. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 
do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 
10. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 

após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, comprometendo 
o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na disciplina.  
 
 

 
  



 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2019 

 
QUANT.                                                      MATERIAIS 

                                                             CADERNOS e PASTA 

 
 
 Fichário ou cadernos universitários 

 
DICIONÁRIOS (SUGESTÃO) PARA QUEM NÃO POSSUIR 

- Michaelis – Dicionário Escolar Língua Portuguesa– Editora Melhoramentos 
- Dicionário- Espanhol- Português (Básico) -   
- Dicionário Oxford Escolar- Português/Inglês - Editora Oxford- 

Laboratório de Ciências 
01 avental branco de manga comprida para aulas de laboratório  
01 caneta marca texto amarela 

KIT PARA AULA DE ARTE  
01 caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 
01 

cartela de Pritt Tak 
caneta preta Estabilo ou Fane Pen 

        01 cola branca 40gr. 
01 cola bastã o 
01 lápis grafite 
01 Borracha 
01 régua 30cm (com 5mm de espessura) 
01 Tesoura 
01 
01 
01 
01 

jogo de canetas hidrográficas (12 cores) 
compasso para Matemática e Arte (Mundial) 
esquadro com números (45°e 60°) para Matemática e Arte 
transferidor para Matemática e Arte 

01 
01 

pasta verde com trilho com 10 plásticos grossos tamanho ofício   

 

Calculadora (nã o será permitido o uso da calculadora do celular) 
 
O material deverá ficar com o aluno durante todas as aulas; Material adicional será requisitado sempre 
que necessário. 
Sugestão para a compra dos materiais são os produtos BIC. 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Observações 
1. Início das aulas: 28/01/2019. 

 
2. A agenda, papéis e material apostilado da Rede Pitágoras de Ensino serão fornecidos pelo colégio. 

 
3. Caso seja necessário, será solicitado material complementar durante o ano letivo. 

 
4. Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e a série do aluno. 

 
 

5. Livros de inglês: 
 
O colégio fornecerá a titulo de empréstimo, os livros nã o consumíveis didáticos de inglês, sem qualquer       
custo aos pais. No final do ano, o aluno, deverá devolver o livro em perfeitas condições. O aluno que 
inviabilizar o reaproveitamento do livro pagará o valor correspondente a um novo. 
 
 
 

6. Livros paradidáticos: 
 

PORTUGUÊS/LITERATURA  
 

Nome  

Os livros paradidáticos serão solicitados, 
conforme a lista da FUVEST durante os 
Trimestres. 

          
          ESPANHOL 
                                   

Nome  Editora Autor 

El Caballero Don Quijote Edelvives (FTD) Miguel de Cervantes 

      
 

FILOSOFIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Eros e Psique Paulus João Pedro Roriz 

 
 

SOCIOLOGIA 
 

Nome  Editora Autor(a) 

Quem precisa de Política? (De que lado você está?) Paulus Luís Fernando Pereira 

 
 

7. Os uniformes deverão ser adquiridos na UNIFOR SYSTEM (R Conselheiro Moreira de Barros 931 - Santana – 
Fone: 2976-9383).   
 

8. O uso de uniforme (agasalho completo, camiseta e/ou bermuda – com logo) será obrigatório do 6º Ano 
do Fundamental II ao 3º Ano do Ensino Médio. 

 
9. Exame médico (obrigatório): os alunos deverão entregar o atestado de aptidão física até o dia 04 de fevereiro; 

após essa data não poderão participar das atividades de Educação Física, e receberão faltas, comprometendo 
o rendimento e a exigência mínima de frequência necessária para a aprovação final na disciplina. 
 

 


