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MATERIAL DE USO DIÁRIO 

Todo o material deve ser etiquetado com o nome do (a) estudante e constar na 

mochila, a partir do 1º dia de aula, conforme horário de aula que estará disponível 

no site. 

 Caneta azul e preta;              

 Lápis HB (apontador) ou lapiseira; 

 Borracha;             

 Régua 30 cm; 

 Tesoura sem ponta; 

 Corretivo de fita (não é permitido o corretivo líquido); 

 Tubo de Cola; 
 Jaleco branco para as aulas no laboratório; 
 Cadernos grandes para todas disciplinas (exceto  Educação Física). 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

Coleção Ensino Médio – 3ª SÉRIE – Coleção Tetra – Sistema Poliedro de Ensino.  

O material deverá ser solicitado na secretaria do Colégio Arnaldo até o dia 

29/12/2017 para ser retirado a partir  do dia 29/01/2018. Solicitações após o dia 

29/12, estarão sujeitas ao prazo da transportadora. 

Valor anual de toda a coleção impressa, plataforma virtual e aplicativo P+ para os 

alunos NOVATOS: R$ 2.090,00. 

Forma de pagamento: a vista, no boleto bancário, ou em 8 vezes no cartão de crédi-

to para compras realizadas até o dia 29/12/2017. Após esse período, em 6 vezes no 

cartão de crédito. 

Início das aulas: 01/02/2018               Reunião com os pais: 20/02/2018. Horário: 20h. 

UNIDADE FUNCIONÁRIOS 

LISTA DE MATERIAL / 2018 

2ª série – Ensino Médio – ALUNOS NOVATOS 
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Opção de Espanhol: 

Os estudantes que fizeram opção de Espanhol, em horário extra-turno,  no mo-

mento da matrícula, deverão adquirir o livro: 

Español Esencial  - Volume: Único - Autora: Lívia R. Baptista. Editora: Santillana. 

2ª edição, 2011. 

Uniforme 

USO DIÁRIO: 

 

- Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio. 

- Blusa: modelo adotado pelo Colégio. 

- Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio. 

- Calçado: tênis. Não é permitido o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias ou 

chinelos. 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 

 
- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas. 

- Bermuda de helanca, na cor azul marinho,  como opção para meninas. 
- Blusa, modelos masculino e feminino, adotadas pelo Colégio.  
- Tênis e meia. 
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Prezados pais: 

 

Nesse retorno às aulas, é imprescindível  que  cuidemos  com  cari-

nho do material escolar e da saúde do(a) seu(sua) filho(a). Ao  esco-

lher uma nova mochila,   façam a opção pelas que têm    rodinhas.   

Existem   modelos específicos    para     jovens  e adultos. Também  

não as  sobrecarreguem com material em excesso, o(a) estudante 

deve trazer  somente  o necessário para a aula do  dia.  Mochila  

correta, coluna saudável! 

Campanha pelo uso de mochilas com rodinhas 

  

O uniforme estará à venda nas seguintes lojas: 

 

Pluriforme - Av. Amazonas, 2267 - Loja 1-A - Santo Agostinho, . 

Pluriforme virtual - www.pluriformeloja.com.br 

Papelaria Panorama - Av. Afonso Pena, 2701 — 3225-7199. 

Papelaria Bikas - Rua Lavras, 188 — 3289-1000 / 3289-1006. 

Livraria Leitura - Shopping Boulevard. 

 


