
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
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* Folhas de papel A4 75g

* Folhas de papel A3 150g ou 180g

Lápis 6B aulas de artes

Régua e compasso

Calculadora

Minidicionário Língua Inglesa / Espanhol

Minidicionário Língua Portuguesa

Pasta de cartolina ou PVC para produções textuais

1. Início das aulas: 17/02/2018 – Segunda- feira.

2.  Horário escolar: 7h20min às 12h10min

3. Lanche: O aluno poderá trazer de casa ou adquirir na canti-
na da escola.

4. Uniforme Escolar: Uso obrigatório do uniforme completo 
desde o 1º dia de aula, se o aluno estiver sem uniforme a 
família será chamada para trazer o uniforme na escola. O 
aluno não poderá entrar na sala.

5. Livros de Literatura para Leitura: Os alunos receberão a lista na 
primeira quinzena de aula.

6. Material Didático: Projeto UNOi (adquirido diretamente com a 
Editora através do site:  unoieducacao.com) e Escola da Inteligência.

ANOS FINAIS:     Cadernos Universitários ou Fichários organizados para as disciplinas: Língua Portuguesa, Artes, Língua Espanhola, Matemá-
tica, Língua Inglesa, História, Geogra�a,  Inteligência Socioemocional, Ciências, Lógica de Programação e Informática, Projeto Pensar e Ser
(apenas 6º ano), Projeto Pensar (7º ano).

ENSINO MÉDIO:   Cadernos Universitários ou Fichário organizado para as disciplinas: Língua Portuguesa, Literatura, Língua Espanhola, 
Língua Inglesa, Matemática, Química, Física, História, Geogra�a, Filoso�a, Biologia, Sociologia, Artes, Socioemocional e Redação.

1- Os materiais sinalizados com * (asterisco) deverão ser entregues na Secretaria da Escola no primeiro dia de aula, identi�cados com nome e 
turma do aluno. Os demais materiais acompanham o aluno na mochila conforme o horário das aulas e a disciplina do dia.
2- Materiais para o desenvolvimento do trabalho na disciplina de Artes serão solicitados no decorrer do ano letivo, conforme as atividades a 
serem realizadas pelo aluno.
3- Para aulas de artes o aluno deverá trazer em seu material, além dos itens acima: lápis de cor, canetinha e demais materiais serão solicitados 
conforme necessidade diante das atividades propostas.

Lista de Materiais 
Escolares - 2020

Ano Finai 
 Ensin Médio

6º ano 7º ano 8º ano 9º ano
1º, 2º e 3º
 ano EM Material Escolar
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1- Todo material deverá estar identi�cado com o nome completo do aluno.

2- Os materiais sinalizados com *(asterisco) devem ser entregues à professora da turma

no primeiro dia de aula, exceto 1º ano que deve ser na reunião de pais.

3 - Materiais como cartolinas, papel camurça, EVA e/ou outros serão solicitados no decorrer.

do ano letivo, conforme necessidade do professor, diante da proposta do trabalho.

4 - Todo aluno deverá trazer diariamente 1 garrafa para água.

5 - Os alunos do 1º, 2º e 3º ano devem trazer uma toalhinha para higiene e 1 guardanapo para o lanche.

1. Início das aulas:
• Ensino Médio e Anos Finais dia 17/02
• 1º ano dia 18/02  

2. Período de adaptação para o 1º ano (com horário para
lanche)
              1º Dia 18/02, das 13h30min. às 16h
              A partir de 26/02 segue o horário normal do turno
escolar: 13h30min. às 17h30min.  

3. Horário Escolar: 13h30min. às 17h30min.

4. Uniforme escolar: Uso obrigatório do uniforme
completo desde o 1º dia de aula. Se o aluno estiver sem
uniforme, a família será chamada para trazer o uniforme
até a escola.

5. Lanche: O aluno poderá trazer lanche de casa ou
adquirir na cantina.

6. Livros de literatura para leitura ao longo do ano: Os
alunos receberão a lista na primeira quinzena de aula.
7. Material Didático: Projeto UNOi (adquirido direta-
mente com a Editora através do site: unoieducacao.com)
e Escola da Inteligência (adquirido com parcelamento
no momento da matrícula).


