Ensino Médio – 1ª Série
10 cadernos grandes (de capa dura) para as disciplinas: Língua Portuguesa, Matemática, Física,
Química, História, Geografia, Inglês, Literatura, Redação e Filosofia.
01 caderno de desenho (Arte).
01 compasso.
01 pasta catálogo (50 folhas).
01 dicionário de Língua Portuguesa.
01 dicionário de Língua Inglesa.
01 estojo completo (lápis de escrever, lápis de cor, cola bastão, borracha, apontador com reservatório,
régua de 30cm, caneta azul ou preta, tesoura sem ponta).
02 unidades de marca texto – cores diferentes.
01 jaleco branco (aulas de laboratório).

Todo material acima deverá ser etiquetado com o nome do aluno e série.
MATERIAIS COMPLEMENTARES – DATA DE ENTREGA: 15/02/2022.

Horário de entrega: 7h30min às 11h e de 13h30min às 17h.
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500 folhas de papel A4.
20 palitos de churrasco.
04 unidades de papel cartolina – branca.
04 unidades de papel cartão – rosa.
01 pincel chato, médio, cabo longo – n° 14.
01 rolo de barbante colorido – pequeno.
04 unidades de papel color set – rosa.
04 unidades de papel color set – verde.
04 unidades de papel crepom – azul.
04 unidades de papel laminado – verde.
01 pacote de folhas Creative Paper.
01 pacote de papel A4 40kg – branco.
01 caixa de cola colorida com glitter – 4 unidades.
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500 ml de cola branca.
02 potes de tinta guache (250 ml) – vermelha.
03 placas de EVA com glitter – laranja.
03 placas de EVA com glitter – preto.
04 placas de EVA – rosa.
02 rolos de fita PVC transparente – larga.
02 rolos de fita crepe – estreita.
02 m de TNT – preto.
02 m de TNT – laranja.
01 pacote de balão nº 09 – azul.
01 pacote de balão nº 09 – amarelo.
02 tintas para tecido – cores variadas.
01 Papelão Panamá Natural.

Observações importantes:
•
•
•
•
•

O CSCJ viabiliza o pagamento de uma taxa no valor de R$ 210,00 referente aos MATERIAIS
COMPLEMENTARES. Interessados favor procurar a tesouraria do colégio.
Os primeiros dias letivos são destinados ao acolhimento e socialização dos estudantes. Sendo assim,
nesses dias não receberemos materiais. Fique atento a data de entrega.
O material de uso individual deverá ser reposto durante o ano letivo.
Livros didáticos: venda no site da FTD – www.ftdcomvoce.com.br
Início das aulas – 01/02/2022.

