CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA AUXILIADORA
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
1ª ANO – ENSINO MÉDIO
AGENDA – Cortesia do Auxiliadora. Será entregue no início das aulas.
LÍNGUA PORTUGUESA
01 bloco de atividades – Adquirir na Mecanografia do CENSA no início do ano
01 caderno grande com 80 folhas
LITERATURA BRASILEIRA
01 bloco para atividades da escola – Adquirir na Mecanografia do CENSA no início do ano
01 caderno grande de 96 folhas (uso exclusivo da disciplina)
Literatura Brasileira em diálogo com outras literaturas – Volume Único – Edição Reformulada (Nova
Ortografia) – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães – Editora Atual
Obs.: O livro será utilizado durante as três séries do Ensino Médio.
Obras Literárias
1° trimestre: Histórias para não dormir - Diversos autores - Ed. Ática
2° trimestre: Os Lusíadas em quadrinhos - Ed. Peirópolis
3° trimestre: A ladeira da saudade - Ganymedes José - Ed. Moderna
Observações:
- Os livros acima podem ser de qualquer editora, desde que não sejam adaptações.
- Aconselha-se que as obras literárias sejam adquiridas no início do ano letivo.
ARTES
1caixa de tinta guache cores primárias
1 bloco de papel canson A4
2 pincéis: 1 grosso e um fino
PROJETO DE VIDA
2 blocos kit card (cartolina dupla face - 25 folhas)
1 bloco criativo color - 45 folhas
1 pacote de palito de picolé
1 caixa de tinta guache - 12 cores
2 potes de massinha de modelar (cor à escolha)
Entregar na coordenação no início das aulas com nome etiquetado.
Coleção de livros do SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI a ser adquirida na escola, no início das
aulas.
- 01 pasta catálogo com 50 plásticos
- Fita Corretiva
APOSTILA COMPLEMENTAR DEVERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA PELO ALUNO.
É vetado o uso de livros respondidos e/ou fotocopiados.
(Artigo 184 do Código Penal e lei 9610 de 19 de fevereiro de 1998)

UNIFORMES
Ibrass Jeans: R. Teotônio Ferreira de Araújo, 38 – Centro – Campos – RJ - Tel.: 2733.1088
- Masculino: blusa de malha e bermuda (modelos oficiais) ou calça jeans azul escuro.
- Feminino: blusa de malha e calça legging (modelos oficiais) ou calça jeans azul escuro.
INÍCIO DAS AULAS: 03/02/21 – 7h10min

