
 

 

1º ANO – ENSINO MÉDIO  
Início do ano letivo: 14/02/2022 

 
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

(QUE FICARÁ NA ESCOLA PARA USO EM TODAS 
AS DISCIPLINAS) 

 2 blocos pautados, timbrados com logotipo da 
Escola  

 1 cartolina 

 2 pacotes folha A4 

 1 pacote folha A3 

 10 folhas de papel milimetrado tamanho A4  
EDUCAÇÃO FÍSICA 

Uniforme adequado para atividade física 
(camiseta, calça moleton, suplex ou bermuda). 
Uso obrigatório do tênis. Cada estudante deve 
trazer sua garrafa de água identificada Obs.: em 
dias quentes trazer boné, pequena toalha e usar 
filtro solar. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 1 Caderno 

 1 bloco pautado, timbrado com logotipo da 
Escola para produção textual 

LITERATURA 

 1 caderno 

 1 bloco pautado, timbrado com logotipo da 
Escola para produção textual, para deixar na 
escola 

HISTÓRIA 

 1 caderno de 100 folhas 
GEOGRAFIA 

 1 caderno de 100 folhas 
ENSINO RELIGIOSO 

 1 pasta com elástico 
MATEMÁTICA 

 1 caderno de 100 folhas 

 1 pasta com plásticos 

 1 régua de 30cm 
QUÍMICA 

 1 caderno de 100 folhas 

 1 jaleco branco manga longa 100% algodão 
(não será permitida a entrada no laboratório 
sem o jaleco) 

BIOLOGIA 

 1 caderno de 100 folhas 
FÍSICA 

 1 caderno de 100 folhas 

FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 

 1 Caderno de 50 folhas 
HISTORIA DA ARTE 

 1 caderno pequeno 
LÍNGUA INGLESA 

 1 caderno pequeno 
 

LIVROS: DIDÁTICOS E LITERATURA 
Livros para compra pela Livro Fácil: 
www.livrofacil.net/#colegioamericano - com o código: 
americano@2022 

 Sistema de Ensino PH – Editora SOMOS 
Educação (somente no site da Livro Fácil) 

 American English File – Level 3B – MultiPack –
2nd Edition - Editora Oxford ISBN 
9780194776271 

 Livro 1: Memórias de um sargento de milícias- 
Manuel Antônio de Almeida (série 
Reencontro- Bom livro)  

 Livro 2: Venha ver o pôr do sol- Lygia Fagundes 
Telles- Editora Ática. 

 Livro 3: Cronistas do descobrimento- Antonio 
Carlos Olivieri e Marco Antonio Villa- Editora 
Ática  

 Livro de Ensino Religioso - link para compra: 
www.educashop.com.br 

A cada trimestre serão 
solicitadas aquisições de livros paradidáticos. 

UNIFORME – o uso do uniforme da escola é obrigatório. 
Todo o uniforme deverá estar identificado com o nome 
e turma do(a) aluno(a), adquiridos em: 

 A2 Paper (Lojinha no Americano, fone, 98501-
8122); 

 Top Sul (Rua Vicente da Fontoura, 2214, fone 3333-
3131); 

 CPM – Círculo de Pais e Mães (a partir de 14/02/22 
no Colégio). 

http://www.livrofacil.net/#colegioamericano
http://www.educashop.com.br/
http://www.educashop.com.br/

