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Lista de Materiais – 1a série Ensino Médio / 2020 
 

 

 

 1 caderno de 200 folhas para Geografia - TIPO LIVRO ATA;  

 1 caderno de 200 folhas para História - TIPO LIVRO ATA;  

 1 caderno de 200 folhas para Biologia - TIPO LIVRO ATA;  

 1 caderno de 200 folhas para Química - TIPO LIVRO ATA;  

 1 caderno de 200 folhas para Física - TIPO LIVRO ATA; 

 1 caderno de 200 folhas para Redação - TIPO LIVRO ATA; 

 1 caderno de 200 folhas para Matemática - TIPO LIVRO ATA;  

 1 caderno de 200 folhas para Literatura - TIPO LIVRO ATA; 

 1 caderno de 100 folhas para Inglês - TIPO LIVRO ATA (deverá utilizar o do 9o ano EF, até a 3ª série do EM). 

 

Obs.: Todos os cadernos acima são específicos para as referidas disciplinas e servirão para os três anos do Ensino 

Médio, não sendo necessária a compra de novos cadernos para a 2a e 3a séries. Para as disciplinas não citadas 

acima o aluno poderá utilizar qualquer tipo de caderno ou fichário. Para todas as disciplinas é importante que o 

aluno possua, além do material habitual: 

 

 1 tesoura; 

 1 Atlas (livre escolha); 

 1 régua transparente que caiba no estojo;  

 Transferidor; 

 Compasso; 

 Lápis de cor (pode ser de 12 cores); Apontador; 

 1 bloco de 50 folhas de papel quadriculado;  

 1 minidicionário de Língua Portuguesa; 

 1 dicionário de inglês (o mesmo do Ensino Fundamental); 1 calculadora científica; 

 1 pasta plástica (com elástico);  

 Pasta catálogo com 50 folhas. 

 

 

Obs.: Serão adquiridos pela escola livros paradidáticos de inglês, os quais o aluno/a receberá no início do 

ano letivo, cujo pagamento será via boleto bancário, o qual estará incluso na mensalidade de março.

 
 
 
 

 

Início do ano letivo: 21/01/2020 


