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ARTE (USO INDIVIDUAL) 
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).  
Durante o ano letivo, telas, tintas e pincéis serão solicitadas. 
 
BIOLOGIA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
EMPREENDEDORISMO E PROJETO DE VIDA  
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
FILOSOFIA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
LÍNGUA PORTUGUESA  
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
MATEMÁTICA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
FÍSICA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
QUÍMICA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
GEOGRAFIA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
HISTÓRIA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
 

 
 
INGLÊS 
Cambridge: Objective Advanced 4ED SB W/O ANS W/CD-ROM 
ISBN: 9781107674387 
 
SOCIOLOGIA 
Os professores trabalharão com textos e fichas próprios. 
 
OUTROS MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 
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. 
 
MATERIAL PARA TER EM CASA E REALIZAR AS 
ATIVIDADES 
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) 
 
ITENS PESSOAIS 
Recomendável uso de lancheira térmica, para transportar o 
lanche diário; 
Obrigatório o uso de garrafa térmica, para beber água. 
 
OBSERVAÇÕES 
• OS LIVROS PARADIDÁTICOS QUE FOREM NECESSÁRIOS NO 
DECORRER DOS PROJETOS, SERÃO SOLICITADOS 
POSTERIORMENTE AOS RESPONSÁVEIS. 
• Solicitamos que mantenham os cadernos com as quantidades 
de folhas indicadas, para prevenir o aumento de peso nas 
mochilas. 
• Sugerimos que todos os livros e cadernos sejam encapados 
com plástico transparente (incolor), e etiquetas sob o plástico; 
• Todos os itens deverão estar identificados com o nome do 
estudante (não há necessidade de inserir a turma).  
• Poderão ser solicitados ao longo do ano: alimentos para 
realização de práticas culinárias, ilustrações ou objetos para 
projetos pedagógicos, livros de literatura, revistas, rótulos, 
embalagens e taxas para eventos culturais e atividades externas. 
 



   
 

 

 

 

 
 
UNIFORME ESCOLAR 
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 e sem detalhes coloridos e as meias deverão seguir o mesmo 
padrão. 
Orientações: https://bit.ly/ManualdeUniforme 
Pontos de venda autorizados: 
•  Papelaria Enfoque 
•  Papelaria e Livraria Santa Rosa  
Loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle 
 
INÍCIO DAS AULAS 
• Estudantes novos com responsável (is): 03 de fevereiro, conforme programação, que será divulgada em janeiro, nas redes sociais 
oficiais e site do colégio; 
• Todos os estudantes: 06 de fevereiro de 2023. 
 
REUNIÃO DE RESPONSÁVEIS 
A primeira reunião com os responsáveis dos estudantes da 3ª série acontecerá no dia 04/02/2022, sábado, conforme previsto em 
calendário escolar. 
Local: Auditório do Ensino Médio, Rua Doutor Paulo César, 217. 
Horário: 11h. 
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