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MATERIAL 
DIDÁTICO 
 

SISTEMA DE ENSINO FTD  
Estará à venda no início das aulas no estande de venda do colégio  
 

*O material de 2022 – NOVO ENSINO MÉDIO é TOTALMENTE diferente do utilizado em 
2021. 

LIVROS 
LITERÁRIOS   
 
todos em domínio 
público 

 

Auto da Barca do Inferno. Autor: Gil Vicente 

Don Quixote de La Mancha - Miguel de Cervantes   

Cartas Chilenas - Tomas Antônio Gonzaga  

Os Miseráveis - Victor Hugo   

       Clássicos vinculados às escolas literárias 

LIVRO DE 
TECNOLOGIAS 
INTEGRADAS 

Estará à venda no início das aulas no estande de venda do colégio 

MATERIAL DE 
USO INDIVIDUAL 

01 pasta para arquivar as Redações;

Caderno (escolha livre) 

Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar (escolha livre) 

01 Calculadora (NÃO CIENTÍFICA) 

 
OBS.: Materiais complementares serão solicitados conforme os   projetos desenvolvidos. 

INFORMAÇÕES 

 

Início das Aulas: 20/01/2022      Horários: 7h15 às 13h30 
 
O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça 
azul jeans, bermuda jeans azul,  camiseta branca (modelo novo)  e agasalho oficial do 
colégio e tênis; 
 

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 

Ensino Médio – 1ª Série 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda 

quando for velho não se desviará dele”.  

Pv. 22:6 
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MATERIAL 
DIDÁTICO 
 

SISTEMA DE ENSINO FTD  
Estará à venda no início das aulas no estande de venda do colégio  
 

*O material de 2022  é TOTALMENTE diferente do utilizado em 2021. 

LIVROS 
LITERÁRIOS   
 
todos em domínio 
público 

 

Senhora - José de Alencar  

Memórias Póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis 

O cortiço - Aluísio Azevedo 

Os sertões - Euclides da Cunha 

       Clássicos vinculados às escolas literárias 

LIVRO DE 
TECNOLOGIAS 
INTEGRADAS 

Estará à venda no início das aulas no estande de venda do colégio 

MATERIAL DE 
USO INDIVIDUAL 

01 pasta para arquivar as Redações;

Caderno (escolha livre) 

Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar (escolha livre) 

01 Calculadora (NÃO CIENTÍFICA) 

 
OBS.: Materiais complementares serão solicitados conforme os   projetos desenvolvidos. 

INFORMAÇÕES 

 

Início das Aulas: 20/01/2022      Horários: 7h15 às 13h30 
 
O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça 
azul jeans, bermuda jeans azul,  camiseta branca (modelo novo)   e agasalho oficial do 
colégio e tênis; 
 

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 

Ensino Médio – 2ª Série 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda 

quando for velho não se desviará dele”.  

Pv. 22:6 
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MATERIAL 
DIDÁTICO 
 

SISTEMA DE ENSINO FTD  
Estará à venda no início das aulas no estande de venda do colégio  
 
*O material de 2022 – é TOTALMENTE diferente do utilizado em 2021. (Livros 9, 10, 11 e 
12) 

LIVROS 
LITERÁRIOS   
 
todos em domínio 
público 

 

Mediante divulgação das obras cobradas pelas bancas examinadoras do PAS, 

ENEM e outros vestibulares relevantes.  

 Clássicos vinculados às escolas literárias 

LIVRO DE 
TECNOLOGIAS 
INTEGRADAS 

Estará à venda no início das aulas no estande de venda do colégio 

MATERIAL DE 
USO INDIVIDUAL 

 
01 pasta para arquivar as Redações;

Caderno (escolha livre) 

Canetas, lápis, borrachas, estojo escolar (escolha livre) 

01 Calculadora (NÃO CIENTÍFICA) 

 
OBS.: Materiais complementares serão solicitados conforme os   projetos desenvolvidos. 

INFORMAÇÕES 

 

Início das Aulas: 20/01/2022      Horários: 7h15 às 13h30 
 
Aulas também no período da tarde – a definir 
 
O uniforme é de uso obrigatório desde o primeiro dia de aula, sendo composto por calça 
azul jeans, bermuda jeans azul,  camiseta branca (modelo novo)   e agasalho oficial do 
colégio e tênis; 
 

O Uniforme de esporte deverá ser utilizado apenas nas atividades desportivas 

“Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda 

quando for velho não se desviará dele”.  

Pv. 22:6 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 

Ensino Médio – 3ª Série 
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