COLÉGIO ALEXANDRA
Matriz: Rua Alencar Araripe,1301 –Sacomã/SP
Unidade II: Rua Boiçununga, 189 – São João Clímaco/ SP
Unidade III: Rua Salvador Pedroso, 92 – Sacomã / SP
Unidade IV: Avenida Patente, 654- Jardim Patente/ SP
Unidade V: Rua Marechal Pimentel, 380 – Sacomã /SP

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 1º MÉDIO
Esta é a lista do material escolar que cada aluno(a) deverá ter. Por favor, atendam exatamente a quantidade indicada para que não haja
excesso ou falta. Selecionem materiais de boa qualidade para favorecer o manuseio pelo (a)aluno (a). A entrega do material deverá ser
feita no dia de Reunião de Pais, em um saco plástico fechado, completo e identificado na área externa com o nome completo e
ano/série do(a) aluno(a) para conferência.

ATENÇÃO: TODOS OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES NA PRIMEIRA REUNIÃO DE PAIS – 30/01/2020

- INÍCIO DAS AULAS 03/02/2020 –
- MATERIAL INDIVIDUAL –
- 01 Agenda para uso escolar (2020) Modelo a critério dos pais.
- 01 caderno universitário de 10 matérias e/ou fichário
- 03 Lápis pretos n°02 (repor conforme necessário)
- 03 Canetas esferográficas (azul-vermelho-preto)
- 01 Lápis desenho 2B
- 01 Régua 20cm
- 01 Apontador com depósito
- 01 Tesoura sem ponta
- 02 Borrachas macias
- 01 Caixa de lápis de cor (com estojo)
-01 Pasta com elástico (fina)
- 01 Tubo de cola líquida grande (repor conforme necessário)
- 01 Avental branco de mangas longas (para aulas de laboratório)
- 01 Pen drive (para apresentação de trabalhos)
- 01 Garrafinha para água- tipo squeeze

•

- MATERIAL PARA SER ENTREGUE NO COLÉGIO- 01 Pasta de plástico fina com elástico (azul)
- 20 Sacos plásticos transparente com 4 furos
- 01 Bloco de canson A3
- 06 Folhas vegetal
- 20 Folhas de almaço
- 04 Cartolinas (branca)
- 500 Folhas de sulfite A4 (branca)
-100 Folhas de sulfite A4 (azul)
- 05 Tubos de cola quente (fino)
- 01 Pacote de color 7 (cor sortidas)
- 15 Folhas de almaço
- 01 Durex / grande - largo
- 05 placas E.V.A.(2:com glitter + 3: sortidas)
- 03 metros de TNT roxo

Indicamos a compra de produtos BIC.
LIVROS DIDÁTICOS – 1º ano Ensino Médio

Sistema Mackenzie de Ensino
LIVROS DIDÁTICOS - *: Os livros estarão disponíveis para venda em janeiro pelo site das editoras.(Divulgaremos
posteriormente).

.Sugestão de Dicionários para consulta:
• Português – Aurélio. * Inglês –Longman Dicionário Escolar

Espanhol – Michaelis

LIVRO PARADIDÁTICO – 1º ano Ensino Médio
1º TRIMESTRE
"Bullying, ética e Direitos Humanos"- Obs: Apenas esse livro será vendido pela Editora ABRACE no mês de
março na secretaria do colégio. Os demais livros deverão ser adquiridos em livrarias e /ou adotados em bibliotecas.
(1º trimestre)
A farsa de Inês Pereira – Gil Vicente
2º TRIMESTRE
Senhora – José de Alencar
Sermão da Quarta-Feira de Cinzas; Sermão do Bom Ladrão – Padre Antônio Vieira
3º TRIMESTRE
Dom Casmurro – Machado de Assis
Vidas Secas – Graciliano Ramos
Avisos Importantes:
- O uso do uniforme é obrigatório. Vendas e encomendas no colégio (bordar ou escrever com tinta de tecido o nome do aluno).
- Todo o material deverá conter o nome completo e série/ano do (a) aluno (a).
- Os pais deverão ficar atentos quanto à reposição de materiais do aluno.

Notificação: Providenciar ATESTADO MÉDICO até 07/02/2020, para que o aluno possa frequentar as aulas e atender as atividades
propostas da disciplina de Educação Física.
Reunião de Pais com a Equipe Pedagógica: 30/01/2020 - Horário: 11hs – Todo material “Para ser entregue no colégio’
, deverá ser entregue para a professora da classe na sala de aula do aluno, do dia da nossa primeira reunião. Pedimos aos senhores que
não venham acompanhados das crianças. A sua presença é muito importante!
Sugestão para compra de materiais com empresa parceira: Bazar Paulinho / 11-2946-1432 – Estrada de São João Clímaco, 577

