LISTA DE MATERIAIS – 2020

ENSINO MÉDIO – 1º ANO
LIVROS DIDÁTICOS:
▪ Dicionário de Sinônimos e Antônimos: Editora Houaiss – Versão Ampliada;

▪ Módulos de: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA,
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, ARTES, BIOLOGIA E INGLÊS – aquisição pelo site:unoieducacao.com
Dúvidas: 0800-7728-866.
▪ Caderno de Produção de Texto: personalizado da Rede de Ensino.
LIVROS LITERÁRIOS:
▪
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A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo – Obras do PAS.
LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS
) 01 apontador
( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou
) 01 borracha
fichário, ou caderno de 10 matérias
) 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
( ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
( ) 01 marca texto
) 02 lápis preto
( ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
) 01 régua 30 cm
( ) 01 compasso e 01 transferidor
) 01 pasta com 50 plásticos
( ) 01 agenda para anotações escolares
) 01 tubo de cola bastão
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado

( ) 01 bloco de desenho A3 (para aula de artes)

( ) 02 resmas de papel sulfite
PLANO DE EXECUÇÃO:

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.

Data: Setembro 2020

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de
Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

OBSERVAÇÕES:
▪ O aluno deve apresentar-se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);
(seg da
▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do
total da lista, já solicitada);
▪ O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos
material na primeira semana de aula.

Unidade TAGUATINGA SUL
3562-6633

LISTA DE MATERIAIS – 2020

ENSINO MÉDIO - 2º ANO
LIVROS DIDÁTICOS:
▪ Dicionário de Sinônimos e Antônimos: Editora Houaiss – Versão Ampliada;
▪ Dicionário de Espanhol: Espanhol/Português e Português/Espanhol (qualquer editora);

▪ Módulos de: LÍNGUA PORTUGUESA, HISTÓRIA, GEOGRAFIA, ESPANHOL, MATEMÁTICA, FÍSICA,
FILOSOFIA, SOCIOLOGIA, QUÍMICA, BIOLOGIA E INGLÊS – aquisição pelo site:: unoieducao.com
.unoi.com
Dúvidas: 08007728-866.
▪ Caderno de Produção de Texto: personalizado da Rede de Ensino.
LIVROS LITERÁRIOS:
▪
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A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo – Obras do PAS.
LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS
) 01 apontador
( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou
) 01 borracha
fichário, ou caderno de 10 matérias
) 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
( ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
( ) 01 marca texto
) 02 lápis preto
( ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
) 01 régua 30 cm
( ) 01 compasso e 01 transferidor
) 01 pasta com 50 plásticos
( ) 01 agenda para anotações escolares
) 01 tubo de cola bastão
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)
) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado

( ) 01 bloco de desenho A3 (para aula de artes)

( ) 02 resmas de papel sulfite
PLANO DE EXECUÇÃO:

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.

Data: Setembro 2020

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de
Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

OBSERVAÇÕES:
▪ O aluno deve apresentar-se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);
(seg da
▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do
total da lista, já solicitada);
▪ O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos
material na primeira semana de aula.

Unidade TAGUATINGA SUL
3562-6633

LISTA DE MATERIAIS – 2020

ENSINO MÉDIO - 3º ANO
LIVROS DIDÁTICOS:
▪
▪
▪

Dicionário de Espanhol: Espanhol/Português e Português/Espanhol (qualquer editora);
Arte 360º. Autores: Solange Utuari, Daniela Libâneo, Fábio Sardo, Pascoal Ferrari. Editora FTD.
Dicionário de Sinônimos e Antônimos: Editora Houaiss – Versão Ampliada;

Módulos de: Língua Portuguesa, História, Geografia, Espanhol, Matemática,
Química, Biologia e Inglês – aquisição pelosite: unoieducacao.com – Dúvidas:
▪ Caderno de Produção de Texto: personalizado da Rede de Ensino.
▪

Física, Filosofia, Sociologia,
080028 07728-866
080
.

LIVROS LITERÁRIOS:
▪

A lista com os nomes dos livros será enviada no início do ano letivo – Obras do PAS.
LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAIS
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) 01 apontador
) 01 borracha
) 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
) 01 estojo de caneta hidrocor ponta fina (12 cores)
) 02 lápis preto
) 01 régua 30 cm
) 01 pasta com 50 plásticos
) 01 tubo de cola bastão
) 01 pasta com elástico (arquivo de folhas xerocadas)

( ) 01 caderno Universitário de 100 fls. para cada matéria, ou
fichário, ou caderno de 10 matérias
( ) 03 canetas (azul, preta e vermelha)
( ) 01 marca texto
( ) 01 tubo de cola branca (90 grs.)
( ) 01 compasso e 01 transferidor
( ) 01 agenda para anotações escolares
( ) 01 jaleco identificado (Aulas de Laboratório)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL (ENTREGAR NA ESCOLA) - Identificado
( ) 01 bloco de desenho A3 (para aula de artes)

( ) 02 resmas de papel sulfite
PLANO DE EXECUÇÃO:

Confecção do Portfólio do Projeto Empreendedorismo.

Data: Setembro 2020

Montagem de ficha literária; Recortes, desenhos livres e
direcionado(Artes); Confecção de dobraduras; Confecção de
Mapas Mentais.
Data: No decorrer do ano letivo

OBSERVAÇÕES:
▪ O aluno deve apresentar-se
se devidamente uniformizado desde o 1º dia de aula (calça, camiseta, casaco e tênis);
(seg da
▪ Demais materiais de uso individual serão solicitados de acordo com a demanda ao longo do ano (não excedendo 15% do
total da lista, já solicitada);
▪ O material deverá ser entregue na Semana de 28/01/2020 a 31/01/2020 na Coordenação do Segmento. Não receberemos
material na primeira semana de aula.

Unidade TAGUATINGA SUL
3562-6633

