
ENSINO MÉDIO ❖ 1ª SÉRIE EM

MATERIAL DIDÁTICO

● Plataforma PAR. A forma de aquisição será informada posteriormente.

MATERIAL PARADIDÁTICO

1º Trimestre 2º Trimestre 3º Trimestre
O Fantástico Mistério de Feiurinha

O cortiço
Autor: Aluísio Azevedo

Editora: Ática

O Fantástico Mistério de Feiurinha
Ensaio sobre a cegueira

Autor: José Saramago
Editora: Companhia das Letras

O Fantástico Mistério de Feiurinha
Dom Casmurro

Autor: Machado de Assis
Or. pedagógica: prof. Douglas Tufano

Editora: Moderna

MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR (NÃO OBRIGATÓRIO)
● Minidicionário bilíngue – Espanhol/ Português;
● Dicionário Inglês – Português / Português – Inglês.

● GRAMÁTICA (compre direto com o autor – WhatsApp
(21) 99945.6520 ou glaucocabral@yahoo.com.br
Nome do livro: Gramática Objetiva para Concursos
ISBN: 978-85-3990-7090
Autor: Glauco Cabral

MATERIAL DIVERSIFICADO
O valor deste material não está incluso na anuidade escolar. Contamos com a liberalidade e cooperação dos nossos pais. O material
listado é para uso exclusivamente pedagógico e deverá ser entregue no primeiro dia de aula na Coordenação do 2º Segmento.
Qualquer dúvida deve ser encaminhada à Coordenação.

● 01 resma de papel A4 branco

UNIFORME
● Uso diário:

✔ blusa azul marinho com a logo Colégio;

✔ calça azul marinho, com logo do Colégio, ou bermuda/calça jeans azul ou preta, não desbotadas nem rasgadas e

customizadas (não será permitido o uso de legging preta);
✔ tênis de qualquer cor, com ou sem meia (não é permitido o uso de chinelos, sandálias, botas, “crocs” ou semelhantes);

✔ casacos do uniforme, abertos ou fechados, com a logo do Colégio.

● Aulas de Educação Física:

mailto:glaucocabral@yahoo.com.br


✔ blusa branca e calça ou bermuda própria para Ed. Física, ambas com a logo do Colégio;

✔ tênis de qualquer cor, com ou sem meia.

PARCERIAS

Loja de Uniformes – Mar e Sais Confecções: Rua Carlos de Vasconcelos, 155 sala 204 – Tijuca.
Telefones: (21) 3234-6397 e (21) 98578-0627 - Whatsapp
Benefício: Pedidos podem ser feitos por telefone e entregas em domicílio.

Loja de Uniformes – Assad Escolar: Rua Conde de Bonfim, nº 786 – Tijuca.
Telefones: (21) 3238-2354
Benefício: parcelamento em até 3x sem juros no cartão de crédito Pagamento em dinheiro tem desconto de 6%.

ESTEJA ATENTO!

REUNIÃO METODOLÓGICA

Dia 06/02, às 12h.
A reunião acontecerá de forma presencial, no auditório Love

localizado no 3º andar do prédio do 1º Segmento

INÍCIO DAS AULAS

07/02, segunda-feira, para os alunos novos.
08/02, terça-feira, para todos os alunos.


