
 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 2023 

1ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 
 
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 
  

 Para as disciplinas de LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, MATEMÁTICA, 
QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA orientamos que seja organizado o caderno universitário, observando o número de 50 folhas para 
cada uma. 

 
  
 ARTE  

01 caderno de 30 folhas para cada disciplina 
 

  
ITINERÁRIO FORMATIVO 
01 caderno universitário (separar as unidades curriculares) 
 

  
 OUTROS 
 01 Monobloco para Redação 

01 Calculadora Científica 
Estojo completo com: canetas, canetas marca texto, lápis, apontador, borracha, régua de 15cm, cola bastão, posti-it. 
*Todo material deverá ter o nome do aluno. 
 

 
 

 
LEITURAS OBRIGATÓRIAS  

No decorrer do ano, será solicitada a compra de três livros de Literatura de um autor escolhido pela professora para 
atividades dos projetos de leitura. Pedimos que observem e acompanhem a leitura dos seus filhos durante todo o ano letivo, pois 
esses livros serão avaliados nos trimestres indicados. Além disso, será solicitada leitura de obras em algumas unidades 
curriculares no decorrer do ano letivo.  

 
● O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula. 
● Utilizar o “Calendário – Programação 2023” para acompanhar datas e programações para o ano. 
● Uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula. 

 
 



 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 2023 

2ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 
  

 Para as disciplinas de LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, SOCIOLOGIA, 
MATEMÁTICA, QUÍMICA, FÍSICA E BIOLOGIA orientamos que seja organizado o caderno universitário, observando o número de 
50 folhas para cada uma. 

  
  

ITINERÁRIO FORMATIVO 
01 caderno universitário (separar as unidades curriculares) 
 

  
 OUTROS 
 01 Monobloco para Redação 
 01 Calculadora Científica 

Estojo completo com: canetas, canetas marca texto, lápis, apontador, borracha, régua de 15 cm, cola bastão, posti-it 
*Todo material deverá ter o nome do aluno 
  

 
 
 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS  
No decorrer do ano, será solicitada a compra de três livros de Literatura de um autor escolhido pela professora para 

atividades dos projetos de leitura. Pedimos que observem e acompanhem a leitura dos seus filhos durante todo o ano letivo, pois 
esses livros serão avaliados nos trimestres indicados. Além disso, será solicitada leitura de obras em algumas unidades 
curriculares no decorrer do ano letivo.  

 
● O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula. 
● Utilizar o “Calendário – Programação 2023” para acompanhar datas e programações para o ano. 
● Uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula. 

 



 

 

 
MATERIAL ESCOLAR 2023 

3ª SÉRIE ENSINO MÉDIO 
 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

 
  

 Para as disciplinas de LÍNGUA PORTUGUESA, LITERATURA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, 
LÍNGUA INGLESA, MATEMÁTICA, QUÍMICA E FÍSICA, orientamos que seja organizado o caderno universitário, observando o 
número de 50 folhas para cada uma. 

  
  
 BIOLOGIA 
 01 caderno universitário  

 
  
 LÍNGUA ESPANHOLA 
 01 dicionário (a escolher) 
 01 caderno de 30 folhas 

 
  
 OUTROS 
 01 Monobloco para Redação 
 01 Calculadora Científica 

Estojo completo com: canetas, canetas marca texto, lápis, apontador, borracha, régua de 15 cm, cola bastão, posti-it 
*Todo material deverá ter o nome do aluno 
 

 
 

LEITURAS OBRIGATÓRIAS LITERATURA 
 

No decorrer do ano, será solicitada a compra de três livros de Literatura de um autor escolhido pela professora para 
atividades dos projetos de leitura. Pedimos que observem e acompanhem a leitura dos seus filhos durante todo o ano letivo, pois 
esses livros serão avaliados nos trimestres indicados. 

 
● O material didático do Sistema de Ensino Positivo será entregue na primeira semana de aula. 
● Utilizar o “Calendário – Programação 2023” para acompanhar datas e programações para o ano. 
● Uso do uniforme completo é obrigatório desde o primeiro dia de aula. 

 


