
 
 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019 

1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 
       LIVROS DIDÁTICOS (Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Ensino Religioso e 

Inglês). MDD (Material Didático Digital) – A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBE BRASIL, no 

endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

Obs: O material estará disponível no Colégio a partir do dia 15/01/2019. 

  
GRAMÁTICA 

 Gramática: Curso Prático de Gramática – Ernani Terra – Ed. Scipione 
 

PARADIDÁTICOS  

 

Nossos livros paradidáticos são trabalhados por meio da plataforma digital Árvore de Livros, A Árvore de 

livros é a maior plataforma de leitura digital do Brasil e disponibiliza um acervo com cerca de 15 mil títulos incluindo 

livros, jornais e revistas. A adesão (compra) é feita diretamente no site da Árvore de Livros no endereço 

(www.arvoredelivros.com.br). 

 

      AGENDA ESCOLAR – Qualquer uma de sua preferência 

 
                

MATERIAL PARA ARTE MATERIAL DE USO COLETIVO 

 Lápis de cor,  

 01 tesoura (ponta redonda) 

 01 tubo de cola branca 

 Borracha 

 

MATERIAL PARA MATEMÁTICA 

 01 caderno específico para esta disciplina 

 02 pacote de papel sulfite (com 100 folhas) 

 07 cadernos de papel almaço. 

 02m de TNT (qualquer cor) 

 01 Bloco de Papel Criative Colorset 

 

 

IMPORTANTE: 

 O material de uso coletivo deverá ser entregue no 1º dia de aula. 

 Início do Ano Letivo – Alunos novatos: 31/01/2019 (quinta-feira). 

                                      Alunos veteranos: 01/02/2019 (sexta-feira) 

 1º Encontro Formativo de pais e mestres (Alunos novatos e veteranos) – 02/02/2019 (sábado) – 8h30 

 

 

 

 

SEJA BEM VINDO! 

 

 

 

 

 

 

http://loja.edebe.com.br/
http://www.arvoredelivros.com.br/


 
 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019 
 

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

       LIVROS DIDÁTICOS (Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Ensino Religioso e Inglês) 

 MDD (Material Didático Digital) – A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBE BRASIL, no 
endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

Obs: O material estará disponível no Colégio a partir do dia 15/01/2019. 

 
GRAMÁTICA 

 Gramática: Curso Prático de Gramática – Ernani Terra – Ed. Scipione 
 

 
PARADIDÁTICOS 

 

Nossos livros paradidáticos são trabalhados por meio da plataforma digital Árvore de Livros, A Árvore de 

livros é a maior plataforma de leitura digital do Brasil e disponibiliza um acervo com cerca de 15 mil títulos incluindo 

livros, jornais e revistas. A adesão (compra) é feita diretamente no site da Árvore de Livros no endereço 

(www.arvoredelivros.com.br). 

      

 AGENDA ESCOLAR – Qualquer uma de sua preferência 

 
                     

MATERIAL DE USO COLETIVO 

- 02 pacotes de papel sulfite (com 100 folhas) 

- 01 folha de papel madeira ou 40kg. 

- 05 cadernos de papel almaço. 

- 02m de TNT (qualquer cor) 

- 01 Bloco de Papel Criative Colorset 

 

MATERIAL PARA MATEMÁTICA 

- 01 caderno específico para esta disciplina 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 

 O material de uso coletivo deverá ser entregue no 1º dia de aula. 

 Início do Ano Letivo – Alunos novatos: 31/01/2019 (quinta-feira). 

                                      Alunos veteranos: 01/02/2019 (sexta-feira) 

 1º Encontro  Formativo de pais e mestres (Alunos novatos e veteranos) – 02/02/2019 (sábado) – 8h30 

 

 

SEJA BEM VINDO! 

 

 

 
 

 

 

http://loja.edebe.com.br/
http://www.arvoredelivros.com.br/


 
 

 
 

  

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR - 2019 

 

3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

       LIVROS DIDÁTICOS (Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Ensino Religioso e Inglês) 

 MDD (Material Didático Digital) – A compra será realizada por meio da loja virtual da EDEBE BRASIL, no 
endereço eletrônico: http://loja.edebe.com.br  

 

Obs: O material estará disponível no Colégio a partir do dia 15/01/2019. 

  
GRAMÁTICA 

 Gramática: Curso Prático de Gramática – Ernani Terra – Ed. Scipione. 
  

 
PARADIDÁTICOS 

 

Nossos livros paradidáticos são trabalhados por meio da plataforma digital Árvore de Livros, A Árvore de 

livros é a maior plataforma de leitura digital do Brasil e disponibiliza um acervo com cerca de 15 mil títulos incluindo 

livros, jornais e revistas. A adesão (compra) é feita diretamente no site da Árvore de Livros no endereço 

(www.arvoredelivros.com.br). 

      

     AGENDA ESCOLAR – Qualquer uma de sua preferência 
 
 

                     

MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

- 02 pacotes de papel sulfite (com 100 folhas) 

- 01 folha de papel madeira ou 40Kg 

- 03 cadernos de papel almaço. 

- 02m de TNT (qualquer cor) 

- 01 Bloco de Papel Criative Colorset – cores variadas 

 

MATERIAL PARA MATEMÁTICA 

- 01 caderno específico para esta disciplina 

 

 

 

IMPORTANTE: 

 O material de uso coletivo deverá ser entregue no 1º dia de aula. 

 Início do Ano Letivo – Alunos novatos: 31/01/2019 (quinta-feira). 

                                      Alunos veteranos: 01/02/2019 (sexta-feira) 

 1º Encontro Formativo de pais e mestres (Alunos novatos e veteranos) – 02/02/2019 (sábado) – 8h30 

 

 

 

SEJA BEM VINDO! 

 

http://loja.edebe.com.br/
http://www.arvoredelivros.com.br/

