
 

 

 
 
 
 

 
 

Lista de Materiais - 1ª série Ensino Médio  
 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS:  Para Março no  1º semestre o livro solicitado é “Ânsia Eterna” de Júlia Lopes de Almeida. Para o 2º semestre em 
Junho:  “Casa de alvenaria” (Volume 1: Osasco)” de Carolina Maria de Jesus. 
 

Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (colorido – 75g/m2)  
01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco - 140 g/m2)  
02 folhas de papel cartão (preta) 
01 pote (250ml) de tinta guache (branco, preto ou vermelho) 
01 bloco de post- it  
01 fita isolante na cor preta 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
01 rolo de linha de costura (qualquer cor)  
02 revistas para recorte 
03 cartolinas (brancas)  
 

Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 caderno de 17 matérias (1 para cada componente curricular: LP, LIT, PT, MAT, QUI, FIS, BIO, MAT, GEO, HIS, E.FÍS, SOC, FIL, ART, 
L. ING.,EMP., EI)  
01 caderno de 1 matéria – Oficina de textos e Projeto de vida 
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, cola bastão, régua de 30cm, tesoura sem ponta, lápis de cor 12 cores, 
canetinha hidrocor, marca texto)  
01 Atlas Geográfico Escolar - Geografia  
01 compasso – Geografia e Matemática  
01 transferidor – Geografia e Matemática 
01 calculadora científica – Física, Química e Matemática  
01 bloco com 10 folhas de papel quadriculado 
01 bloco com 10 folhas pautadas (será utilizado em literatura, língua portuguesa  
10 pares de luva de látex para atividades práticas 
01 garrafa para água 
01 Sketchbook tamanho A6, (branco – 100g/m²). 60 ou 98 folhas – Arte 
 

UNIFORME  
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
 
Uniforme para Educação Física (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 

As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 
● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 

Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Lista de Materiais - 2ª série Ensino Médio  
 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS: Para Março no  1º semestre o livro solicitado é“Da vida nas ruas ao teto dos livros” de Clarice Fortunato.  . Para o 
2º semestre em Setembro:  “Quarto de despejo” de Carolina Maria de Jesus 
 

Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (colorido – 75g/m2)  
01 bloco desenho Canson A3 (creme ou branco - 140 g/m2)  
01 bloco de post-it 
01 fita isolante na cor preta 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
01 pote (250ml) de tinta guache (preto, branco ou vermelho) 
02 revistas para recorte 
02 rolos de lã (qualquer cor)  
03 cartolinas (cores claras)   
 

Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 caderno de 17 matérias (1 para cada componente curricular: LP, LIT, PT, MAT, QUI, FIS, BIO, MAT, GEO, HIS, E.FÍS, SOC, FIL, ART, 
L. ING.,EMP., EI)  
01 caderno de 1 matéria – Oficina de textos e Projeto de vida  
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, cola bastão, régua de 30cm, tesoura sem ponta, lápis de cor 12 cores, 
canetinha hidrocor, marca texto)  
01 compasso – Matemática 01 transferidor – Matemática 
01 calculadora científica – Física, Química e Matemática  
01 bloco com 10 folhas de papel quadriculado 
01 bloco com 10 folhas pautadas (será utilizado em literatura, língua portuguesa)  
10 pares de luva de látex para atividades práticas 
01 garrafa para água 
01 Sketchbook tamanho A6, (branco – 100g/m²). 60 ou 98 folhas – Arte 
 

UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 
Uniforme de uso diário: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 
Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  

 



 

 

 
 
 
 
 

 
Lista de Materiais - 3ª série Ensino Médio  

 
MATERIAL DIDÁTICO POSITIVO: Serão entregues no início de 2023. 
 
PARADIDÁTICOS: Para Março no  1º semestre o livro solicitado é “A hora da estrela” de Clarice Lispector. Em Junho para o  2º 
semestre: “Olhos d’água” de Conceição Evaristo.  
 
Material de aula que fica no Colégio: 
02 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (branco – 75g/m2)  
01 pacote de papel sulfite A4 100 folhas (colorido – 75g/m2)  
01 bloco de post-it 
01 rolo de fita adesiva Kraft 48x50 
01 pote (250ml) de tinta guache (preto, branco ou vermelho) 
02 revistas para recorte 
03 cartolinas brancas  
 
Material que fica na mochila e devem ser trazidos, conforme o horário de cada aula: 
01 caderno de 17 matérias (1 para cada componente curricular: LP, LIT, PT, MAT, QUIM, FIS, BIOL, GEO, HIST, ED.FÍS, SOCIO, FILO, 
ARTE, L. INGLESA, EMPREE, EI)  
01 penal completo (caneta, lápis, borracha, apontador, cola bastão, régua de 30cm, tesoura sem ponta, lápis de cor 12 cores, 
canetinha hidrocor, marca texto)  
01 calculadora científica – Física, Química e Matemática   
01 bloco de 10 folhas de papel quadriculado  
10 pares de luva de látex para atividades práticas 
01 garrafa para água 
01 Sketchbook tamanho A6, (branco – 100g/m²). 60 ou 98 folhas – Arte 
 
UNIFORME EDUCAÇÃO FÍSICA (indispensável) 
Bermuda ou calça vermelha com a logo do colégio, camiseta ou regata branca ou preta com a logo do colégio e tênis com meias. 
 
Uniforme: O uso do uniforme padrão completo e tênis é obrigatório e deve ser utilizado desde o primeiro dia de aula.  
As lojas autorizadas a comercializar os uniformes do Colégio Unesc são: 
 

● Oficina dos Sonhos – Rua Dolário dos Santos, 281, sl 07, Centro – fone 3437-6707 
● Livraria Leila – Rua Cônego Aníbal Maria Di Francia, 1115, Pinheirinho – fone 3438-1926 

 
 
Obs.: Os responsáveis poderão reaproveitar os materiais que tiverem em casa e não foram  utilizados em 2022.  


