LISTA DE MATERIAL - 2018
6º ao 8º Ano
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
05 cadernos de 96 folhas (Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia e Ciências)
06 cadernos de 60 folhas (Filosofia, Desenho Geométrico/Geometria, Inglês, Literatura, Prod. Texto
e Espanhol)
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura sem ponta
01 régua 30 cm
01 pasta catálogo com 50 plásticos para Produção de Texto (Deverá ser identificada)
01 corretivo de fita (Proibido corretivo líquido)
Lápis, borracha, caneta esferográfica e apontador
Kit Geométrico (compasso, transferidor, esquadro e réguas diversas)
Observações:

Será proibido o uso de fichário.
Não será permitido o uso de estilete. (Caso seja encontrado no colégio será

recolhido).
A Gramática é um livro que se destina à pesquisa individual em casa para
consultas e realizações de atividades extra classe, se for o caso.
Dicionário de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Espanhola. É de suma
importância que cada aluno possua os dicionários das referidas áreas. Os mesmos subsidiarão o
estudo individual e servirão como fonte de consultas para auxílio nas atividades propostas.
 Início das aulas: 01/02/2018 (quinta-feira).
 Todos os LIVROS ADOTADOS “SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI” DO 1º PERÍODO AO
ENSINO MÉDIO, deverão ser adquiridos no COLÉGIO, a partir do dia 09/01/2018, com
condições e parcelamentos especiais.
 Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de cópias
xerografadas ou feitas de outras formas.



Serão solicitados livros paradidáticos para os trabalhos de Literatura durante o ano.

“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.”
Johann Goethe
Parceria Kalil e Família, a chave do sucesso para mais um ano de conquistas!

LISTA DE MATERIAL - 2018
9º Ano
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
06 cadernos de 96 folhas (Matemática, Língua Portuguesa, História, Geografia, Física e Química)
06 cadernos de 60 folhas (Filosofia, Desenho Geométrico/Geometria, Inglês, Literatura, Prod. Texto
e Espanhol)
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura sem ponta
01 régua 30 cm
01 pasta catálogo com 50 plásticos para Produção de Texto (Deverá ser identificada)
01 corretivo de fita (Proibido corretivo líquido)
Lápis, borracha, caneta esferográfica e apontador
Kit Geométrico (compasso, transferidor, esquadro e réguas diversas)
Observações:

Será proibido o uso de fichário.
Não será permitido o uso de estilete. (Caso seja encontrado no colégio será

recolhido).
A Gramática é um livro que se destina à pesquisa individual em casa para
consultas e realizações de atividades extra classe, se for o caso.
Dicionário de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Espanhola. É de suma
importância que cada aluno possua os dicionários das referidas áreas. Os mesmos subsidiarão o
estudo individual e servirão como fonte de consultas para auxílio nas atividades propostas.
 Início das aulas: 01/02/2018 (quinta-feira).
 Todos os LIVROS ADOTADOS “SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI” DO 1º PERÍODO AO
ENSINO MÉDIO, deverão ser adquiridos no COLÉGIO, a partir do dia 09/01/2018, com
condições e parcelamentos especiais.
 Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de cópias
xerografadas ou feitas de outras formas.


Serão solicitados livros paradidáticos para os trabalhos de Literatura durante o ano.

“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.”
Johann Goethe

Parceria Kalil e Família, a chave do sucesso para mais um ano de conquistas!

LISTA DE MATERIAL - 2018
Ensino Médio (1ª à 3ª série)

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
01 caderno para cada disciplina
01 caixa de lápis de cor
01 tesoura sem ponta
01 régua 30 cm
01 pasta catálogo com 50 plásticos para Produção de Texto (Deverá ser identificada)
01 corretivo de fita (Proibido corretivo líquido)
Lápis, borracha, caneta esferográfica e apontador
Kit Geométrico (compasso, transferidor, esquadro e réguas diversas)

Observações:

Será proibido o uso de fichário.
Não será permitido o uso de estilete. (Caso seja encontrado no colégio será

recolhido).
A Gramática é um livro que se destina à pesquisa individual em casa para
consultas e realizações de atividades extra classe, se for o caso.
Dicionário de Língua Portuguesa, Língua Inglesa e Espanhola. É de suma
importância que cada aluno possua os dicionários das referidas áreas. Os mesmos subsidiarão o
estudo individual e servirão como fonte de consultas para auxílio nas atividades propostas.
 Início das aulas: 01/02/2018 (quinta-feira).
Nos dias 01 e 02/02/2018 os alunos serão liberados às 11h40min.
 Todos os LIVROS ADOTADOS “SISTEMA DE ENSINO BERNOULLI” DO 1º PERÍODO AO
ENSINO MÉDIO, deverão ser adquiridos no COLÉGIO, a partir do dia 09/01/2018, com
condições e parcelamentos especiais.
 Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, não se permite o uso de cópias
xerografadas ou feitas de outras formas.


Serão solicitados livros paradidáticos para os trabalhos de Literatura durante o ano.

“Só é possível ensinar uma criança a amar, amando-a.”
Johann Goethe
Parceria Kalil e Família, a chave do sucesso para mais um ano de conquistas!

