
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – ENSINO MÉDIO – 1ª, 2ª e 3ª SÉRIE 

Para uso em todos os componentes curriculares, e/ou uso do aluno: 

• 01 Agenda escola Personalizada Betel 

01 Estojo escolar c/ ziper 

03 Lápis pretos nº 2 Faber Castell 

01 Borracha macia grande Faber Castell 

01 Apontador c/ depósito Faber Castell 

05 Canetas esferográficas ( 2 azul, 1 vermelha, 1 preta, 1 verde ) 

01 Cola Bastão ( boa qualidade ) 

01 tesoura sem ponta corte laser ( boa qualidade ) 

03 Canetas Marca-Texto 

02 Cad. Univ. 10 matérias c/ 200 fls ou Fichário c/ divisórias 

01 régua (20 ou 30 cm) 

01 Folha de Color-set (qualquer cor) 

20 Sacos plásticos transparentes grossos c/ 4 furos 

02 Pacotes de papel sulfite Branco A4 c/ 500 fls 

10 Folhas de papel almaço pautado 

03 Folhas de Cartolina (2 brancas e 1 colorida - qualquer cor) 

01 bloco de folha vegetal A4 (com margem) 

ED. CRISTÃ 

01 Bíblia ( NTLH – Nova tradução na linguagem de hoje ou NVI - Nova versão internacional) 

PORTUGUÊS 

01 Dicionário de Português c/ o novo acordo ortográfico (Positivo ou Aurélio) 

MATEMÁTICA 

01 Compasso (boa qualidade) 
01 Régua transparente PP 30cm (boa qualidade) 
01 Caderno universitário Capa Dura 100 fls 
01 Calculadora Científica ( não é permitido o uso da calculadora do CELULAR ) 

INGLÊS 

01 Dicionário Inglês/Português  Português/Inglês (sugestão Michaelis – Ed. Melhoramentos) 

ESPANHOL 

01 Dicionário Espanhol/Portugês  Português/Espanhol (sugestão Michaelis – Ed. Melhoramentos ) 

QUÍMICA / BIOLOGIA 

01 Avental Branco (OBRIGATÓRIO O USO POR MOTIVO DE SEGURANÇA) 

OBSERVAÇÕES 

• Antes da compra verifique itens que podem ser reaproveitados do ano anterior; 

• Todo o material sublinhado pode ser entregue à partir do dia ___/01/2020  na sede do Colégio; 

• Todo o material de uso pessoal deve conter nome e série do aluno(a); 

• Alguns materiais são solicitados durante o ano, devido a projetos pedagógicos que ainda serão desenvolvidos, inclusive os livros 

paradidáticos. 

• Para evitar carregamento de muito peso, o Colégio disponibiliza armários para guarda de materiais escolares com a empresa parceira 

Globalbox. 

 
As marcas acima sugeridas não se fazem obrigatórias, porém, sendo de melhor qualidade, facilita o manuseio e o desempenho do aluno. 

A PAPELARIA RUBY  foi indicada como referência para facilitar e esclarecer dúvidas sobre materiais escolares. 


