1ª SÉRIE
Ensino Médio
Lista de Material – 2022
MATERIAL DE USO GERAL
Caneta esferográfica azul
1 bloco de papel milimetrado
Lápis e borracha
Caneta hidrográfica escrita fina 0,4 mm
Calculadora científica CASIO FX-82MS
Bloco de desenho branco A4 180 g/m
Jaleco branco de algodão manga longa (identificado com o nome no bolso - uso obrigatório nas
aulas de Biologia, Física e Química)
Agenda 2022, de uso obrigatório, à escolha da família *
* Os alunos que optarem por usar a Agenda Personalizada da Rede Passionista de Educação, deverão adquiri-la
na Tesouraria do colégio.
Valor da agenda R$ 25,00
HIGIENE
2 máscaras para trocas durante as aulas
1 saquinho modelo zip lock para guardar máscaras usadas
CADERNOS
Todas as disciplinas requerem um caderno universitário de 50 folhas ou, de acordo com a organização do aluno,
pode-se dividir um caderno universitário ou fichário para todas elas.

Recomendamos, para a aquisição dos livros da FTD Educação, o site da própria editora:
www.ftdcomvoce.com.br
Os pais do Colégio Santa Gema farão um pequeno cadastro e usarão o seguinte código da escola
*FTD22SPGEM*
O pagamento dos títulos adquiridos pode ser feito em até 10 vezes, sem juros, com cartão de crédito,
até 31 de dezembro de 2021.
A partir de 01/01/2022, poderá ser parcelado em até 8 vezes, também sem juros.
O prazo para entrega no endereço cadastrado estará explícito na hora da aquisição dos materiais.

LÍNGUA PORTUGUESA
PARADIDÁTICOS:
1.O auto da barca do inferno e Farsa de Inês Pereira - Gil Vicente
2. Bons dias - Machado de Assis
3. Sonetos, de Luís de Camões
4. Carta de Achamento a el-rei D. Manuel - Pero Vqz de Caminha
5. Poemas escolhidos-Gregório de Matos
6. A moreninha, Joaquim Manoel de Macedo
7. Terra sonâmbula, Mia Couto
8. História do Cerco de Lisboa- José Saramago
Observação: O livro destacado em negrito é de domínio público. Portanto, possui PDF gratuito na Biblioteca
Nacional
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ARTE

1 caixa de lápis de cor
1 caixa de canetinhas hidrográficas (12 cores)
1 bloco de desenho branco A4 180 g/m
1 pacote de pano tipo multiuso
1 pasta catálogo preta com 20 plásticos

1 fita adesiva colorida
1 Cola tipo bastão e 1 cola líquida
Tesoura sem ponta (nome gravado)
1 lápis 2B
Régua acrílica de 30 cm (nome gravado)

Observação: Materiais mais específicos serão pedidos, com antecedência, no decorrer do ano letivo.
UNIFORME
É de uso obrigatório em todas as atividades promovidas pelo colégio. Em dias de frio, poderá ser utilizado outro
agasalho por baixo do blusão do colégio, nas cores azul, vermelha ou branca.
Locais de compra:
UNILINEA CONFECÇÕES - Rua Marques, 82 - Sta. Inês - (11) 2204-5584 - unilinea@uol.com.br
FAZARTE - Av. Cel. Sezefredo Fagundes, 2744 - (11) 4323-3446 / 2994-0298 - fazarteconfec@uol.com.br
MATERIAL QUE SERÁ FORNECIDO AO ALUNO EM 2022
Carteirinha Escolar / Materiais impressos

ATENÇÃO!
• Tanto os materiais, quanto o uniforme, deverão estar devidamente identificados para evitar transtornos futuros.
• Cabe ao aluno a responsabilidade de cuidar do seu material, visto que o colégio não se responsabiliza pela
perda, danos ou extravio de objetos pessoais e de valor.
• Para quem preferir organizar-se melhor com armários pessoais, acesse ao site: www.globalbox.com.br e alugue o
seu.
INÍCIO DAS AULAS
24/01/2022-segunda-feira - às 6h55 - para as turmas do Ensino Fundamental II - 6º ao 9º ano – e Ensino Médio 1ª à 3ª série

