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LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  --  1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2014. 

 

 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 pasta com elástico (plástica) 

 01 caixa de lápis de cor  

 01 tubo de cola (pequeno) 

 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 caderno de 48 folhas  

 01 lápis grafite nº 6 

 

 

Materiais que ficarão no Colégio: 

 03 folhas de papel cartão (grandes - cores variadas) 

 01 bloco de papel canson A3 

 01 caixa de carvão vegetal 

 

      

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

                  Feminino: touca e maiô 
               Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

 

FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

 01 calculadora científica 

 

 

GEOGRAFIA 

 *Atlas Geográfico – Vera Coldini/Leda Isola – Editora Saraiva 

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol 

 

PARADIDÁTICO 

 *El fabricante de sueños – Torcuato Luca de Tena – Editora SM – 15ª Edição 

 

 



LÍNGUA INGLESA 

 01 dicionário – Inglês-Português/Português-Inglês – Sugestão: Minidicionário Antonio Olinto - 

Editora Saraiva 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LITERATURA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (conforme novo acordo ortográfico) –  

Sugestão: Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva 

 Paradidáticos (Literatura): 

    - 1º Trimestre:  

             1. Memórias de um sargento de milícias – Manuel Antonio de Almeida – qualquer editora 

             2. A culpa é das estrelas – John Green – Editopra Intrínseca 

          - 2º Trimestre: 

3.  Noite na Taverna – Alvares de Azevedo – qualquer editora 

4.  A Ladeira da Saudade – Ganymédes José – Editora Moderna 

    - 3º Trimestre: 

5. Lucíola – José de Alencar – qualquer editora 

6. *A mala de Hana – Karen Levine – Editora Melhoramentos 

Obs.:  - Os livros podem ser de qualquer edição, desde que as obras sejam completas. 

        - Recomendamos que o aluno faça a Carteirinha da Biblioteca da Unesc. 

 

 
MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO: 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 

 

 

- 01 caderno de 12 matérias (fica com o aluno) 

 

 
 

Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 05 ou 06/02/2014, das  

7h30min às 11h30min ou das 12h30min às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de 

aula. 

         - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) e o atlas  geográfico 

serão utilizados em todas as séries do Ensino Médio. 
 

 

 

* Livros adotados em 2013. 
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LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  --  22ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2014. 

 

 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 pasta com elástico (plástica) 

 01 caixa de lápis de cor  

 01 tubo de cola (pequeno) 

 

 01 tesoura sem ponta 

 01 apontador 

 01 caderno de 48 folhas  

 01 lápis grafite nº 6 

 

 

Materiais que ficarão no Colégio: 

 01 bloco de creative paper (A3 - colorido) 

 03 metros de papel contact (qualquer cor)  
   01 caneta (marcador) preta de ponta fina 

 

      

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

                  Feminino: touca e maiô 
               Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

 01 calculadora científica 

 

 

GEOGRAFIA 

 *Atlas Geográfico – Vera Coldini/Leda Isola – Editora Saraiva  

 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol 

 

PARADIDÁTICO 

 *El misterio de la llave – Elena Moreno – Editora Santillana 

 

 



LÍNGUA INGLESA 

 01 dicionário – Inglês-Português/Português-Inglês – Sugestão: Minidicionário Antonio Olinto - 

Editora Saraiva 

 

 

 
LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LITERATURA 

 01 minidicionário de Língua Portuguesa (conforme novo acordo ortográfico) –  

Sugestão: Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva 

 Paradidáticos (Literatura):  

    - 1º Trimestre: 

1. *Uma lágrima de mulher – Aluísio Azevedo – qualquer editora 

2.  A menina que não sabia ler – John Harding – Editora Leya 

 - 2º Trimestre: 

3. *A luneta mágica – Joaquim Manoel de Macedo – qualquer editora 

4. Ensaio sobre a Cegueira – José Saramago – Editora Companhia das Letras 

- 3º Trimestre: 

5. Capitães de areia – Jorge Amado – qualquer editora 

6. *No tempo das Tangerinas – Urda Alice Klueger – Editora Lunardelli 

                Obs.: - Os livros podem ser de qualquer edição, desde que as obras sejam completas. 

           - Recomendamos que o aluno faça a Carteirinha da Biblioteca da Unesc. 

 

 

MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO: 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 

 

 

- 01 caderno de 12 matérias (fica com o aluno) 

 

 
 

Obs.:  - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 05 ou 06/02/2014, das  

7h30min às 11h30min ou das 12h30min às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de 

aula. 

         - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) e o atlas  geográfico 

serão utilizados em todas as séries do Ensino Médio. 
 

 

 

* Livros adotados em 2013. 
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LLIISSTTAA  DDEE  MMAATTEERRIIAAIISS  --  3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2014. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

Natação:  Masculino: touca e sunga ou calção 

                  Feminino: touca e maiô 
               Atestado médico 

Obs.: Os alunos deverão trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para 

fazer Natação (o atestado deverá ser renovado a cada seis meses). 

 

FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

 01 calculadora científica 

 

GEOGRAFIA 

 *Atlas Geográfico – Vera Coldini/Leda Isola – Editora Saraiva  

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol 

 

PARADIDÁTICO 

 *!Canalla, traidor, morirás! – José Antonio Del Cañizo – Editora SM – 12ª Edição 

 

LÍNGUA INGLESA 

  01 dicionário – Inglês-Português/Português-Inglês – Sugestão: Minidicionário Antonio Olinto - 

Editora Saraiva 

 

LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LITERATURA 

   01 minidicionário de Língua Portuguesa (conforme novo acordo ortográfico) – Sugestão: 
Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva 

   Paradidáticos (Literatura) – Leituras obrigatórias para o Vestibular 2014/2015: serão 

informados na primeira semana de aula, pois a UFSC e a ACAFE definirão somente no início 

de 2014. 

Obs: Recomendamos que o aluno faça a Carteirinha da Biblioteca da Unesc. 

 

MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO: 

 02 resmas de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 

- 01 caderno de 12 matérias (fica com o aluno) 

 
 

Obs.:  Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) e o atlas  geográfico 

serão utilizados em todas as séries do Ensino Médio. 
 

* Livros adotados em 2013.  


