
 

LISTA DE PAPELARIA E MATERIAL ESCOLAR – 2020 | ENSINO MÉDIO 
 

INÍCIO DAS AULAS – 03/02/2020 (segunda-feira) 
 

MATERIAL DIDÁTICO – LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO FTD (contratação no ato da matrícula) 

1ª à 3ª séries 
Arte, Biologia, Filosofia, Física, Geografia, História, Língua Espanhola, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, 
Literatura, Matemática, Produção Textual, Química e Sociologia. 

 

MATERIAL DE APOIO A SER ADQUIRIDO 

Livros paradidáticos: de leitura obrigatória, conforme lista disponível na secretaria virtual. Os livros estarão disponíveis na 
secretaria virtual para leitura. 

 

MATERIAL DE APOIO (uso obrigatório) 

ITENS 1ª série 2ª série 3ª série 

Borracha branca 01 01 01 

Caderno universitário para cada disciplina ou fichário 14 14 14 

Caneta esferográfica (azul, preta e vermelha) 01 01 01 

Estojo 01 01 01 

Lapiseira (0,9mm) 01 01 01 

Mochila 01 01 01 

 

UNIFORME ESCOLAR (uso obrigatório) 

ITEM VALOR (R$) 

Bermuda 49,00 

Calça comprida 75,00 

Camisa (uso diário) 44,00 

Camiseta (educação física ou recreação) 44,00 

Casaco de moletom 74,00 

Short-saia 42,00 

 

HORÁRIOS 

 SEGUNDA-FEIRA TERÇA-FEIRA QUARTA-FEIRA QUINTA-FEIRA SEXTA-FEIRA 

7h10 às 12h40 (turno manhã) Aulas Regulares Aulas Regulares Aulas Regulares Aulas Regulares Aulas Regulares 

13h10 às 18h40 (turno tarde) Aulas Regulares Aulas Regulares Aulas Regulares Aulas Regulares Aulas Regulares 

 
ATENÇÃO: os horários e os tempos de aula podem variar, conforme os dias da semana e da carga horária de seu respectivo ano. 
Os horários estarão disponíveis na secretaria virtual, app e na secretaria do colégio. *as inscrições para a aula de apoio poderão 
ser realizadas na secretaria ou em nosso site e será cobrado à parte, pois não faz parte da anuidade. 
 
 
 
 
 
 



 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• O INFORMATIVO ACADÊMICO está disponível para leitura e download na secretaria virtual. Lá, você vai encontrar todas as 
informações referente ao ano letivo. Não deixe de conferir. 

• O material didático é de uso obrigatório e individual e serão entregues na 1ª semana de aula. 

• O material didático é composto por 4 (quatro) livros bimestrais, que serão entregues ao final de cada bimestre aos alunos, em sala de 
aula. Para que a entrega seja efetuada, o pagamento do material didático tem que estar em dia. Caso haja atraso no pagamento, o 
material não será entregue ao aluno até que o mesmo seja regularizado. 

• Colocar o nome do estudante e o ano/série em todo o material escolar (inclusive nas mochilas, uniformes e outros pertences 
pessoais). 

• Os responsáveis deverão repor os materiais à medida que houver necessidade. 

• A organização da mochila e do estojo ao longo do ano é de responsabilidade do estudante e dos responsáveis. 

• É recomendando que o material básico de papelaria fique na mochila do estudante. 

• A quantidade de folhas do caderno fica a critério dos responsáveis. 

• Sugerimos que todo o material adquirido seja o mais simples possível. 

• O uso do uniforme é obrigatório para os dias de aula e atividades extraclasses, conforme consta no regimento escolar e no 
informativo acadêmico. 

 
 

Eduque a criança no caminho em que deve andar, e até o fim da vida não se desviará dele. Provérbios 22:6 
 
 


