
 
 

  

LIVROS DIDÁTICOS: 
 

▪ Módulos de: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓ
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS 
0800-7728-866. 

▪ Caderno de Produção de Texto: 
 

LIVROS LITERÁRIOS: 
 
▪ A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo 

 

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendam
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUA
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.
 

Data: Setembro 2021 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

 

ENSINO MÉDIO – 1ª SÉRIE 

: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA, 
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS – aquisição pelo 

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo – Obras do PAS.

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS 

(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (identificada

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e 

através de agendamento ou de acordo com o Plano de 

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Segunda-Feira); 

 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

RIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA, 
aquisição pelo site: br.unoi.com – Dúvidas: 

Obras do PAS. 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 

) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
(   ) 01 compasso e 01 transferidor 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

identificadas) 

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

lano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
s); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



 
 

  

LIVROS DIDÁTICOS: 
 

▪ Módulos de: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓ
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS 
Dúvidas: 0800-7728-866. 

▪ Caderno de Produção de Texto: 
 

LIVROS LITERÁRIOS: 
 
▪ A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo 

  

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

 

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendam
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda

 
 

**MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) 
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.
 

Data: Setembro 2021 

 

 
LISTA DE MATERIAIS – 2021 

 

ENSINO MÉDIO - 2ª SÉRIE 

: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA, 
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS – aquisição pelo 

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo – Obras do PAS.

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS 

tojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (identificada

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e 

através de agendamento ou de acordo com o Plano de 

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Segunda-Feira); 

 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

RIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA, 
aquisição pelo site: br.unoi.com – 

Obras do PAS. 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
(   ) 01 compasso e 01 transferidor 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 

cado (Aulas de Laboratório) 
identificadas) 

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

lano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
s); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 



 
 

  

 
LIVROS DIDÁTICOS: 
 

▪ Módulos de: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓ
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS 
Dúvidas: 0800-7728-866. 

▪ Caderno de Produção de Texto: 
 
LIVROS LITERÁRIOS: 
 
▪ A lista com os nomes dos livros será enviada no início do a

 

(   ) 01 apontador 
(   ) 01 borracha 
(   ) 01 caixa de lápis de cor  (12 cores) 
(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
(   ) 02 lápis preto  
(   ) 01 régua 30 cm 
(   ) 01 pasta com 50 plásticos 
(   ) 01 tubo de cola bastão 
(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

OBSERVAÇÕES: 

 O aluno deve apresentar-se devidamente 
aula; 
 Entrega de materiais deve ser feita através de agendam
materiais na 1ª semana de aula.  
 ** Para os alunos que entregaram o
da escola), não será necessário entregar novamente em 2021.
 Início das aulas: 22/02/2021 (Segunda

 

**MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) 
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes)

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.
 

Data: Setembro 2021 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2021 

ENSINO MÉDIO - 3ª SÉRIE  

: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA, 
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS – aquisição pelo 

 personalizado da Rede de Ensino Certo. 

A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo – Obras do PAS.

LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS 

(   ) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores) 

(   ) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas) 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
(   ) 01 marca texto 
(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
(   ) 01 compasso e 01 transferidor
(   ) 01 agenda para anotações escolares
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
(   ) 03 Máscaras de uso pessoal (identificada

se devidamente uniformizado (Máscara, camiseta, calça, casaco e 

através de agendamento ou de acordo com o Plano de 

o Material individual de uso exclusivo na escola em 2020
não será necessário entregar novamente em 2021. 

Segunda-Feira); 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
(   ) 01 bloco de desenho  A3 (para aula de artes) (   ) 02 resmas de papel sulfite 

 
PLANO DE EXECUÇÃO: 

Confecção  do Portfólio do Projeto Empreendedorismo. 

 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

RIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA, 
aquisição pelo site: br.unoi.com – 

Obras do PAS. 

(   ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou 
fichário, ou caderno de 10 matérias 
(   ) 03 canetas (azul, preta e vermelha) 

(   ) 01 tubo de cola branca (90 grs.) 
(   ) 01 compasso e 01 transferidor 
(   ) 01 agenda para anotações escolares 
(   ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório) 

identificadas) 

casaco e tênis) desde o 1º dia de 

lano de Execução;. Não receberemos 

em 2020(de acordo com os registros 

Identificado 

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e 
s); Confecção de dobraduras; Confecção de 

Mapas Mentais. 
Data: No decorrer do ano letivo 


