
 
 

 

 
 

borracha branca; 
régua de 30 cm; 
lápis de cor; 
hidrocor; 
tesoura; 
cola; 
Bloco para desenho A3, branco, gramatura 140 (folha 
destacável); 
1 pacote de papel  Colorset A4 (cores diversas); 
1 caneta ponta fina preta (tipo stabilo ou nanquim); 
1 camisa com mangas curtas, de algodão, cor branca, tamanho 
do(a) estudante, que será confeccionada nas aulas de Artes, para 
o uniforme da Abelíada (Jogos Olímpicos Internos). Manter a 
mesma de 2020/2021; 
Durante o ano letivo, telas, tintas e pincéis serão solicitadas. 

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 

BERNOULLI - Comercializado pela plataforma Bookfair 

SOLUTIONS 3ED INTERM COL LA SALLE ABEL EM 1 PACK  
(SOLUTIONS INTERMEDIATE – CLASS BOOK, READER – 
PARADIDÁTICO, LICENÇA OOPT) 
Editora: Oxford 
ISBN:9780997603361 

Solução Educacional FTD - Linguagens - 1° ano Ensino Médio 
Editora FTD 
ISBN: 7908439306164 
 

BERNOULLI - Comercializado pela plataforma Bookfair 
 

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 

FICHÁRIO com 100 folhas pautadas e 16 divisórias (recomendável) ou 
01 caderno para cada disciplina (terão 16 disciplinas);   
Folhas de Papel Milimetrado (10 unidades); 
Caneta, lápis, borracha, pasta com plásticos e régua para uso pessoal 
 

 
01 estojo pequeno contendo tesoura escolar sem ponta, cola bastão, 
lápis grafite, apontador e borracha 
01 caixa de hidrocor grosso ou fino (12 cores) 
01 caixa de lápis de cor (12 cores)

Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

 Para compras FTD, acesse o portal por meio do 
link: https://ftdcomvoce.com.br/ e inclua o Voucher 
FTD22RJABL; 

 Para compra dos livros de Inglês – OXFORD – A Página 
https://bit.ly/InglesABEL 

 Para comprar os livros BERNOULLI (História, Matemática e 
Geometria), acesse: www.bookfair.com.br e utilize a senha 
SOMOSLASALLEABEL      

 
:  

Recomenda-se que todo o uniforme seja identificado com o nome do 
estudante, conforme Manual da Família (incluindo as roupas 
reservas). O tênis deverá ser nas cores preta, branca ou azul-marinho 
sem detalhes coloridos e as meias deverão ser nas cores: preta, 
branca ou azul-marinho. Será facultado o uso da calça padrão do 
colégio ou calça jeans básica azul marinho de cor única e sem 
detalhes como: rasgos, bordados, puídos ou lavagens desbotadas.  
 
Orientações e locais de venda autorizados: 
https://bit.ly/UniformeAbel  

 
 
 
 
 
 

Todos os itens deverão estar identificados com o nome do estudante 
e a turma.
Os itens de uso individual deverão ser encaminhados ao colégio a 
partir do primeiro dia de aula.
Não é indicado o uso de lapiseira para estudantes da Educação 
Infantil e Anos Iniciais do Ensino Fundamental.
Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para a realização 
de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para projetos 
pedagógicos, revistas, rótulos, sucatas, embalagens, materiais de uso 
individual para reposição e taxas para eventos culturais e atividades.

A primeira reunião com os responsáveis dos estudantes da 1ª série 
acontecerá no dia 05/02/2022, sábado, conforme previsto em 
calendário escolar. 
Local: Auditório do Ensino Médio, Rua Doutor Paulo César, 217. 
Horário: 08h

https://ftdcomvoce.com.br/
https://bit.ly/InglesABEL
http://www.bookfair.com.br/
https://bit.ly/UniformeAbel

