LISTA DE MATERIAL ANUAL
1º E 2º ANO ENSINO MÉDIO
2019

Os itens que constam nesta lista
serão para uso individual do aluno
durante o período letivo, em conformidade
com o projeto didático-pedagógico
desta instituição de ensino,
disponível na Gerência Pedagógica
e Lei 6586/94.

MATERIAL INDIVIDUAL PARA USO DIÁRIO
Coleção Livros Didáticos - Rede Pitágoras de Ensino (material sob encomenda)
Acesso ao Material Didático Digital (PDA Rede Pitágoras)
Livros Paradidáticos - Acervo Bibliográfico Digital (orientações na secretaria da escola)
Borracha
Caderno de matérias (mínimo de 10 matérias)
Canetas azul e vermelha (01 de cada)
Lápis preto

MATERIAL USADO NO LABORATÓRIO E SOLICITAÇÃO DO PROFESSOR DE ARTES
Guarda-pó manga comprida para as aulas de laboratório
Pincéis para aulas de arte - nº 2, nº 6, nº 10 (01 de cada número)
Tinta guache de cores variadas

SUGESTÕES BIBLIOGRÁFICAS

QUANT.
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01
01
01
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01
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01
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Dicionário de Inglês - Oxford Escolar - Para Estudantes Brasileiros de Inglês - Editora Oxford
Em Língua Portuguesa - Gramática e Dicionário de escolha livre

01
01

Gramática Prática da Língua Inglesa - O Inglês Descomplicado - Nelson Torres - Editora Saraiva

01

OBSERVAÇÕES:
Essa lista relaciona o material necessário para as atividades do aluno durante todo o ano letivo.

Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria,
não é permitido o uso de cópias xerografadas ou feitas de outras formas.
Conserve seus livros e material escolar, você precisará deles nos anos
seguintes. Servirão como material de consulta e revisão de conteúdos.
Todos os materiais do aluno deverão estar IDENTIFICADOS para uma possível devolução
em caso de perda e/ou esquecimento nas dependências da escola.
Para aulas nos laboratórios, é imprescindível o uso do guarda-pó.
Para as aulas de Arte é indispensável que os alunos tragam o material solicitado pelo professor.
O material deve ser mantido na mochila do aluno e/ou levado à escola quando solicitado.

AGENDE-SE!
I REUNIÃO DE PAIS 2019
05/02/19 | TERÇA-FEIRA
14h - 1º e 2º ano Ensino Médio
16h - 3º ano Ensino Médio
INÍCIO DAS AULAS 2019
06/02/19 | QUARTA-FEIRA

