
                                                       

                

 

                                              

 

MATERIAL DIDÁTICO 

 
1) SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO – 1ª SÉRIE.  KIT SEMESTRAL. Os livros são semestrais, mas serão entregues no 

início do ano. Deverão ser adquiridos no início do ano. Atenção: serão entregues 4 livros de Geografia! 
Também inclui Livro de Educação Física 1ª série e livro de Artes 1ª série.  Venda no Colégio. 

2) MINIDICIONÁRIO (Uso diário e obrigatório) Sugestões: Minidicionário Silveira Bueno - Editora FTD - 
Minidicionário Luft - Editora Ática. Aurélio. Conforme acordo ortográfico 

      Dicionário Oxford Escolar: Português/Inglês/Inglês/Português – atualizado 
3) Os livros literários do Ensino Médio serão as obras do PAS, que são de domínio público e podem ser baixados 

da internet. 
 

 

 

MATERIAIS DIVERSOS. TRAZER NA MOCHILA NO 1º DIA DE AULA: 28/01/2019 

QUANTIDADE DISCRIMINAÇÃO PLANO DE EXECUÇÃO 

01 Estojo completo (borracha, lápis, 
caneta, régua 20 cm, apontador, cola).   

Material para uso individual em todos os componentes 
curriculares. Realização de atividades, tarefas escolares, 
anotações gerais. 

01 compasso, esquadro, transferidor. Material de uso individual, utilizado para o 
desenvolvimento de diferentes exercícios e produções. 

01 Pasta catálogo com 100 folhas 
plásticas (REDAÇÃO). 

É proibido o uso de fichário e caderno com várias matérias. 

01 Pasta plástica com elástico.  Material de uso individual, organização das fichas de 
exercícios e avaliações. 

15 Caderno grande 96 folhas-com espiral 
ou fichário (Gramática, Literatura, 
Matemática I e II, Física, I e II, Química 
I e II, Inglês, Geografia, História, 
Filosofia, Sociologia, Biologia, Artes).  

Material de uso individual, utilizado para o  

Desenvolvimento de diferentes exercícios e produções. 

01 Garrafa para água.  Hidratação pessoal. 

 

 

ESPERAMOS POR VOCÊ EM 2019! 

EQUIPE PEDAGÓGICA DO ENSINO MÉDIO. 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

 Material de uso diário: Deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo. 
Livros Didáticos (Sistema Poliedro): Os livros serão usados a partir da 2ª semana de aula.  

 Ao longo do ano letivo, o colégio poderá solicitar ao aluno a aquisição de livros, textos ou apostilas 
complementares, atendendo exigências dos programas do PAS/UnB, Enem e outros. 

 
Obs: Identificar o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente para evitar perdas. 
 
 
 
 


