LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2023
1ª série do Ensino Médio
Material de uso diário
● Caderno ou fichário
● 1 avental branco de algodão, com mangas longas para o laboratório (uso obrigatório)
● 1 estojo com materiais essenciais (o aluno deverá estar com seu estojo em todas as aulas):
canetas, lápis, borracha, apontador
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 régua de 30 cm transparente
1 tubo de cola bastão (40g)
1 compasso
canetas hidrocor coloridas
● 1 garrafa ou squeeze para água
Componentes: Português/ Redação/ Geografia/ História/ Matemática/ Física/ Química/ Filosofia/
Biologia
Material digital SAS Adapt com acesso à plataforma digital (compra e pagamento pelo site).
A compra desses materiais ocorrerá, exclusivamente, por meio da Eskolare.
É possível acessar o site da Eskolare pelos links abaixo:
Unidade Higienópolis: https://crb-higienopolis.eskolare.shop/
Unidade Granja Vianna: https://crb-granja.eskolare.shop/
A informação da compra desses materiais será colocada em breve no site da Eskolare.
Componente Inglês
Livro didático: ISBN 9781380052438
READY FOR C1 ADVANCED - STUDENT'S BOOK WITH KEY + DIGITAL STUDENT'S BOOK AND
STUDENT'S APP 4TH EDITION
Autores: FRENCH, Amanda; NORRIS, Roy
Editora: Macmillan, 2021
OBS.: Sem o caderno de atividades (Workbook).
Componente Artes
● 1 estojo com materiais essenciais (o aluno deverá estar com seu estojo em todas as aulas):
canetas, lápis, borracha, apontador
1 caixa de lápis de cor (24 cores)
1 régua de 30cm transparente
1 compasso
1 tubo de cola em bastão (40g)
1 tesoura sem ponta
canetas hidrocor coloridas
Material para entregar no início do ano letivo na sala de Artes:
● 1 pote de tinta PVA branca 250ml
● 1 pote de tinta PVA preta 250ml
● 1 pote de tinta PVA cor livre escolha 250ml
IMPORTANTE:
1. Durante o ano letivo, os professores solicitarão livros paradidáticos aos alunos.
2. Para cultivarmos atitudes cada vez mais sustentáveis, cada estudante deverá utilizar a sua garrafa
ou squeeze para água.
3. As orientações sobre a entrega do material de Artes serão dadas no início do ano letivo.

4. Livros de Espanhol serão solicitados apenas para alunos que se inscreverem no “Curso Livre de
Espanhol”.

