Lista de Material – Ano 2019
1ª Série – Ensino Médio
Os livros didáticos de todas as disciplinas fazem parte da Coleção Ari de Sá e serão adquiridos no Colégio.


01 caderno universitário de 12 ou 15 matérias.



02 Cadernos de 96 páginas brochurão ou espiralado para Português e Matemática



01 estojo completo contendo: canetas esferográfica preta e azul, marca texto, lápis,

Materiais de uso diário

borracha, apontador, cola e tesoura sem ponta.


AGENDA ESCOLAR 2019 - USO OBRIGATÓRIO



01 resma de chamequinhos branco

OBS:


Não será permitido o uso de estiletes e corretivos.



01 Dicionário de Língua Portuguesa;



01 Minigramática de Língua Portuguesa.



01 Pasta com trilho



01 Bloco de fichário

Obras literárias para serem lidas durante o ano letivo (uma em cada bimestre
Língua Portuguesa

respectivamente)

1.
2.
3.
4.

O conto da ilha desconhecida – José Saramago (Cia das Letras)
Senhora – José de Alencar (FTD)
Memorial de Aires – Machado de Assis (Saraiva)
O mulato - Aluísio de Azevedo (Rideel)

OBS.: As Obras Literárias acima mencionadas, NÃO serão comercializadas no
Colégio Sagrado Coração de Jesus.

MATERIAL INDIVIDUAL:


*** Caneta, lápis grafite 4B ou 6B, borracha, lápis de cor, canetinhas hidrocor, cola,
régua, tesoura – uso pessoal / escolha livre.

Arte



*** 1 pasta; (Para colocar anexo e atividades de arte)



*** 1 bloco de papel canson A4 140 g/m2;



* 1 pincel chato n.o



* 1 tela 20x20cm (fina);



*1 caixa de tinta guache com 4 unidades cada.

14 e ou 12 e ou 1 pincel redondo n,o 06;

Legenda:


*** deverão ser levados em todas as aulas de Arte.



* Materiais de Arte serão solicitados conforme projetos.

Inglês



Dicionário Escolar – Inglês/Português e Português/Inglês.

Espanhol



Dicionário Escolar - Espanhol/Português e Português/Espanhol

“O essencial de nossa vida é que fique em algum lugar o fruto de nossa bondade.”
Madre Anastasie

