LISTA DE MATERIAL
2º ANO ENSINO MÉDIO – 2021
Os LIVROS DIDÁTICOS do SISTEMA ARI DE SÁ e do PROGRAMA DA ESCOLA DA
INTELIGÊNCIA serão adquiridos e retirados na Secretaria da escola com a Renata.
MATEMÁTICA - 01 CALCULADORA
01 CADERNO UNIVERSITÁRIO para todas as disciplinas.
ARTE
01 pasta com plástico
01 caixa de giz de cera (12 cores)
01 pincel chato 01 redondo
01 marcador permanente ponta grossa
01 tesoura
01 marcador permanente ponta fina
01 régua transparente 30 cm
01 prancheta A4
01 compasso
02 blocos de papel A4, 140g
01 lápis 6B
creme ou branco (canson)
01 lápis HB
01 caneta Bic preta
01 RESMA DE SULFITE (Identificar: nome
01 borracha (capa vermelha)
completo e turma)
01 tubo de cola
Obs.: entregar esse material na primeira
01 caixa lápis de cor aquarelável (24 cores)
semana de aula para a sua Coordenadora
01 caixa de canetas hidrográficas (12 cores)
Educativa.
01 lapiseira 0,5 HB
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PARADIDÁTICOS 2021
1º TRIMESTRE
- Senhora – José de Alencar ou Lucíola – José de Alencar ou Iracema (José de Alencar)
- Dom Casmurro – Machado de Assis
- Noite na Taverna – Álvares de Azevedo (contos escolhidos em sala de aula)
2º TRIMESTRE
- Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis
- Contos (Seleção de Contos – Machado de Assis) Escolha em sala de aula
3º TRIMESTRE
- A Relíquia de Eça de Queirós
- O cortiço – Aluísio de Azevedo ou O Ateneu - Raul Pompéia
Obs: Pode haver alteração ao longo do ano letivo, devido à lista dos principais vestibulares.
.........................................................................................................................................................

USO DO UNIFORME
Confecções autorizadas: CÁSSIA UNIFORMES E SMARC MODAS
UNIFORME: Socializa o aluno dentro e fora da escola, razão pela qual seu uso diário é obrigatório.
● Uso diário: camiseta da Escola; calça jeans tradicional simples ou calça capri de tactel azul marinho e
tênis.
● Dias frios: abrigo completo azul marinho para todos os educandos e agasalho moletom modelo exclusivo
● Educação Física: camiseta da escola; calça de lycra, corsário azul marinho (feminino), bermuda de tactel
azul marinho (masculino) e tênis.

● Obs: O uniforme de Educação Física é de uso obrigatório. Não é permitido o uso de calças jeans
nas aulas de Educação Física.

