Lista de materiais 2019
1ª a 3ª séries do Ensino Médio

Fichário com 10 (dez) divisões
2 lápis preto nº 2B
2 canetas marca texto cor amarela e verde
2 canetas esferográficas (azul e vermelha)
1 borracha macia
1 régua de 30 cm. Transparente
1 corretivo de fita
1 cola em bastão grande Tenaz
1 tesoura escolar sem ponta
1 apontador com depósito
1 avental branco de mangas compridas para aulas de laboratório de uso obrigatório (vir com
identificação).
1 dicionário de Português atualizado com as novas regras ortográficas*
1 dicionário de Inglês “Escolar Longman – Editora Longman/Pearson
10 folhas de papel almaço pautada
10 folhas de papel quadriculado
1 Pacote de envelopes plásticos com 4 furos - oficio grosso (deixar no colégio)
5 Envelopes Kraft tamanho A3 (deixar no colégio)
5 Envelopes Kraft tamanho A4 (deixar no colégio)
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Plantão de Vendas - No dia 14/12/2018 (dia do Plantão de Atendimento aos Pais)
das 8h às 17h, haverá no Colégio (na Biblioteca), um plantão de vendas de todo o
material da lista, da Livraria Nipon Digital, para os pais interessados. Nesse dia poderá ser
feita a compra do Kit completo (serão aceitos todos os cartões de crédito) ou pela
internet através do site www.nipondigital.com.br / www.listadocolegio.com.br , com a
entrega diretamente na residência do (a) aluno (a). Não serão vendidos itens avulsos,
apenas os kits completos.
É proibido o uso de aparelhos eletrônicos e celulares em sala de aula, conforme Lei
Estadual aprovada em 29 de agosto de 2007, cumprindo os dispositivos legais do Regimento
Escolar da Instituição.
O uniforme é de uso obrigatório, garantindo maior organização e segurança aos nossos
alunos. Caso o aluno não venha para o Colégio uniformizado, os pais serão imediatamente
comunicados.
Todas as peças do uniforme devem ser identificadas com nome e no 1º dia de aula os
alunos deverão vir uniformizados.

Início do ano letivo em 28/01/2019.
Atendimento ao público a partir do dia 07/01/2019.
Equipe Van Gogh.

