
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS PARA 2020 - ENSINO MÉDIO 

Agenda escolar (será entregue pela escola) 

Caderno para anotação para cada matéria (pode ser caderno individual ou de “matérias”. Também podem ser folhas 
pautadas para serem fixadas na apostila ou arquivadas em fichário). 

Lápis 

Borracha 

Caneta 

Apontador 

Régua 

Tesoura sem ponta 

Lápis de cor (principalmente para as aulas de Artes na 1ª série do Ensino Médio) 

Apostila do Sistema Positivo de Ensino 

Material da OPEE (Orientação Profissional, Empreendedorismo e Empregabilidade) 

Dicionários de Português, de Inglês e de Espanhol 

*** Demais materiais necessários serão solicitados durante o ano letivo. 

Observações: 

Todo o material e o uniforme deverão estar identificados. 

Trazer diariamente uma garrafa de água identificada. 

A agenda será entregue no início do ano letivo.  

Os materiais didáticos devem ser adquiridos diretamente com o vendedor, em datas pré-definidas. 

MATERIAL DIÁTICO 

SISTEMA POSITIVO DE ENSINO: O material deverá ser adquirido pela família em data pré-agendada pela escola com a empresa 

representante do material didático. O representante do Sistema Positivo estará na escola nos dias 04 e 05/12/2019 (das 7h30min às 

11h30min e das 13h30min às 17h30min); nos dias 03 e 04/02/2020 (das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 19h30min) e 05/02/2020 

(das 7h30min às 11h30min e das 13h30min às 18h), para a comercialização e entrega do material. A forma de pagamento deve ser 

combinada diretamente com o vendedor, sendo que o pagamento pode ser em dinheiro ou com cartão de crédito (podendo ser à vista, em 

dinheiro, em até 10x no cartão de crédito para compra anual ou em até 3x no cartão de crédito para compra bimestral). 

OPEE: o material deverá ser adquirido pela família em data pré-agendada pela escola com o vendedor. O representante da FTD, Acácio 

Antônio Mondini, estará na escola nos dias 03 e 04 de fevereiro de 2020, das 07h30min às 12h (dia 04/02) e das 13h às 17h30min (dias 03 

e 04/02), para a comercialização e entrega do material. A forma de pagamento (à vista - em dinheiro, ou a prazo - em até 3x no cartão de 

crédito) deve ser combinada diretamente com o vendedor. 

AGENDAMENTO: 

REUNIÃO DE PAIS - ENSINO MÉDIO 

DATA: 04/02/2020 

HORÁRIO: 7h30min às 8h20min 

LOCAL: SALÃO DE ATOS (entrada pela Recepção) 


