
Lista de Material 
Ano letivo 2020 – 2º e 3º ano Ensino Médio 

 
 
MATERIAL DE USO PESSOAL 
* Canetas esferográficas (azul, vermelha e preta)  
* Lápis de cor 
* Apontador 
* 01 Caneta marca texto 
* 01 Lápis grafite nº 2 ou lapiseira 
* 01 Borracha verde escolar 
* 01 Estojo de canetas hidrográficas coloridas 
* 01 Cola em bastão grande 
* 01 Régua em acrílico 30 cm 
* 01 Compasso 
* 01 Transferidor 180º 
* 01 Esquadro de 45° 
* 01 Esquadro de 60° 
* 01 Caderno universitário p/ 12 matérias ou fichário 
* Mini Dicionário Aurélio- Língua Portuguesa (revisado com a nova ortografia) 
* Mini Dicionário de Inglês-Português – Larousse 
* 01 garrafa de água (para a prática de educação física) 
01 bloco de papel canson A3 (a ser guardado na escola)  
01 bloco de papel canson A4 (a ser guardado na escola) 
 

* Itens que deverão acompanhar diariamente o material do aluno e ser repostos quando necessário. Não 

há necessidade de entregar tais itens. 

MATERIAL DIDÁTICO 

 Nosso sistema de ensino fornece aos seus alunos o material pedagógico necessário ao trabalho 

desenvolvido em todas as disciplinas. Os Cadernos são elaborados e aprimorados pelos Coordenadores 

de área do Sistema Objetivo e orientam a prática pedagógica em sala de aula. Este material adquirido pelos 

responsáveis no ato da matrícula é distribuído bimestralmente aos alunos assim como o material do 

programa Escola da Inteligência. 

LIVROS PARADIDÁTICOS 

 São leituras adicionais que visam complementar assuntos desenvolvidos durante as aulas e nos principais 
vestibulares do país. Os livros de literatura foram criteriosamente selecionados e serão lidos, sob a 
orientação dos professores durante o ano letivo. Nosso objetivo é favorecer o diálogo com os textos 
diversificados, estreitando a relação do aluno com o livro como fonte de informação, prazer e preparação 
para os vestibulares.   
Os títulos serão divulgados na 1ª semana de aulas e poderão ser adquiridos na Feira do Livro que será 
realizada no início do ano letivo. (aguardar comunicado específico). 
 
 

 


