
                                          
 

2020 

LISTA DE MATERIAIS – 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 caixa de lápis de cor  

   01 tubo de cola (pequeno)  

   01 tesoura sem ponta 

     01 apontador 

  01 lápis grafite nº 6 

 

 

 

Materiais que ficarão no Colégio: 

 02 folhas de papel cartão (cores variadas) 

  01 folha de papel celofane (qualquer cor) 

  02 folhas de papel cartão (preta)   

  01 folha de E.V.A. (qualquer cor) 

 

      

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda  

Natação:  Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 

               Feminino: maiô (cor escura) e touca 

              Óculos de natação (opcional) 

  Protetor intra auricular (opcional) 

  Toalha 

                   Chinelo de borracha 

  Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer Natação.  

 

 

FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

 01 calculadora científica 

 01 tabela periódica – Sugestão: JC Gonçalves (Química) 

 

GEOGRAFIA 

 01 Atlas Geográfico Escolar 

 01 transferidor de 180º 

 01 transferidor de 360º 

 01 esquadro 

 01 compasso 

 

 

 



FISOLOSIA E SOCIOLOGIA 

 03 cartolinas (cores claras) 
 

LÍNGUA ESPANHOLA    

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol 

 

LÍNGUA INGLESA 

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

PARADIDÁTICOS 

Obs.: Durante o ano serão solicitados livros paradidáticos conforme projetos de ensino desenvolvidos. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LITERATURA 

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

   Sugestão: Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva 
 

 Paradidáticos: Para as aulas de Literatura, será solicitada no início do mês de abril a compra de três obras 

sincronizadas com a lista de vestibulares da UFSC e ACAFE/2020. Os livros serão utilizados ao longo do ano 

e abordados nos trabalhos avaliativos da disciplina. 

 
MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO: 

 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 

 

 

 

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 

- 01 penal completo (fica com o aluno) 

 

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h às 11h30min 

ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos mesmos e 

qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 

          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries do Ensino 

Fundamental e Médio. 

          - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

   - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 

                         - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, Sala 07, 

Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 

  

 

 

 

 



                                          
 

2020 

LISTA DE MATERIAIS – 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

 

ARTE 

Materiais que ficarão com o aluno: 

 01 caixa de lápis de cor  

  01 tubo de cola (pequeno)  

  01 tesoura sem ponta 

  01 apontador 

  01 lápis grafite nº 6 

 

 

 

Materiais que ficarão no Colégio: 

 01 tela de pintura (qualquer tamanho)  

  01 tubo de tinta acrílica para tela (qualquer cor) 

      

 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda  

Natação:  Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 

                Feminino: maiô (cor escura) e touca 

               Óculos de natação (opcional) 

    Protetor intra auricular (opcional) 

   Toalha 

                    Chinelo de borracha 

    Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação. 

 

FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

 01 calculadora científica 

 01 tabela periódica – Sugestão: JC Gonçalves (Química) 

 

GEOGRAFIA 

 01 Atlas Geográfico Escolar 

 

FISOLOSIA E SOCIOLOGIA 

 03 cartolinas (cores claras) 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol 

 



LÍNGUA INGLESA 

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

Editora Saraiva 

PARADIDÁTICOS 

Obs.: Durante o ano serão solicitados livros paradidáticos conforme projetos de ensino desenvolvidos. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LITERATURA 

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

   Sugestão: Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva 
 

 Paradidáticos: Para as aulas de Literatura, será solicitada no início do mês de abril a compra de 

três obras sincronizadas com a lista de vestibulares da UFSC e ACAFE/2020. Os livros serão 

utilizados ao longo do ano e abordados nos trabalhos avaliativos da disciplina. 

 

                

MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO: 

 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 
 

 

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 

- 01 penal completo (fica com o aluno) 

 

 

Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h às 

11h30min ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 

          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 

          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 

          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries 

do Ensino Fundamental e Médio. 

          - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

   - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 

                         - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 

281, Sala 07, Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 

  

 

 

 

 

 



                                          
 

2020 

LISTA DE MATERIAIS – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Será entregue ao aluno no início do ano letivo de 2020. 

 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Tênis, camiseta, calça do agasalho ou bermuda 

Natação:  Masculino: sunga ou bermuda (cor escura) e touca 

                Feminino: maiô (cor escura) e touca 

               Óculos de natação (opcional) 

    Protetor intra auricular (opcional) 

   Toalha 

                    Chinelo de borracha 

    Atestado médico 

Obs.: O aluno deverá trazer, no primeiro dia de aula, o atestado médico declarando estar apto, ou não, para fazer 

Natação.  

 

 

FÍSICA, QUÍMICA E MATEMÁTICA 

 01 calculadora científica 

 01 tabela periódica – Sugestão: JC Gonçalves (Química) 

 

 

GEOGRAFIA 

 01 Atlas Geográfico Escolar 

 

 

FISOLOSIA E SOCIOLOGIA 

 03 cartolinas (cores claras) 

 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 01 minidicionário – Espanhol-Português/Português-Espanhol 

 

LÍNGUA INGLESA 

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

Editora Saraiva 

PARADIDÁTICOS 

Obs.: Durante o ano serão solicitados livros paradidáticos conforme projetos de ensino desenvolvidos. 
 

 

 



LÍNGUA PORTUGUESA, PRODUÇÃO TEXTUAL E LITERATURA 

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

   Sugestão: Minidicionário Soares Amora – Editora Saraiva 
 

 Paradidáticos: Para as aulas de Literatura, será solicitada no início do mês de abril a compra de 

três obras sincronizadas com a lista de vestibulares da UFSC e ACAFE/2020. Os livros serão 

utilizados ao longo do ano e abordados nos trabalhos avaliativos da disciplina. 

 
 

MATERIAL QUE FICARÁ NO COLÉGIO: 

 01 resma de papel sulfite A4 (branco – 75g/m2) 
 

 

- 01 caderno de 12 matérias – incluir a disciplina de Educação Física (fica com o aluno) 

- 01 penal completo (fica com o aluno) 

 

 
Obs.: - Os materiais que ficarão no Colégio deverão ser entregues na Secretaria nos dias: 06 ou 07/02/2020, das 8h 

às 11h30min ou das 13h às 16h30min. Obs.: Não receberemos materiais no primeiro dia de aula. 
          - Senhores pais e/ou responsáveis, a aquisição de materiais de boa qualidade permite maior durabilidade dos 

mesmos e qualidade nos trabalhos desenvolvidos pelos alunos. 
          - Os materiais podem ser adquiridos em qualquer livraria. 
          - Os minidicionários (Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Língua Espanhola) serão utilizados em todas as séries do 

Ensino Fundamental e Médio. 
          - Os alunos receberão, no primeiro dia de aula, uma pasta do Colégio. 

  - Uniforme:   - A partir do primeiro dia de aula todos os alunos deverão vir uniformizados. 
                         - O uniforme poderá ser adquirido na loja:  Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, 

Sala 07, Edifício Lidia (rua do Corpo de Bombeiros), Centro, Criciúma – Fone: 3437 6707 

  

 

 

 


