
 Kit Proteção - material que deverá estar sempre na mochila e de fácil acesso dos educandos: 2

máscaras, 1 saco plástico para máscara limpa, 1 saco plástico para máscara usada, 1 copo, 1 uma

caixa de lenço de papel.

Material algum poderá ser compartilhado

 FTD Sistema de Ensino – contempla a utilização da Plataforma Iônica com acesso anual, individual,

restrito à aquisição do Sistema de Ensino do ano vigente.

1. Material adquirido na papelaria, no colégio (entrega no balcão ou sala de aula) –

WhatsApp: 99982-8732 / 3018-5992.

2. Material adquirido pela Plataforma on-line “FTD Com Você”

 Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé – Ednilce Duran e Glair Arruda – FTD – última edição.

 Filosofia: Metodologia OPEE– 9º ano – FTD

 Livros Paradidáticos:  A volta ao mundo em 80 dias (1º trimestre) /  Um estudo em vermelho  (2º 

trimestre) /   Dom Casmurro (3º trimestre).

Papelaria: Os itens que seguem poderão ser os mesmos utilizados em 2020 ou, se necessário,

adquirir:

 Arte: Um bloco Canson A4,  lápis de cor, cola, tesoura sem ponta.

 História: Um caderno pequeno de 48 folhas.

 Matemática: Um caderno pequeno de 96 folhas.

 Filosofia: Um caderno pequeno de 48 folhas que será dividido com  Ensino Religioso.

 Geografia: Um caderno pequeno de 48 folhas que será dividido com Inglês.

 Língua Portuguesa: Um caderno pequeno de 48 folhas; uma pasta com 30 plásticos para portfólio 

das Produções de Texto e demais trabalhos.

 Ciências: Um caderno pequeno de 48 folhas.

 Um estojo contendo: caneta azul, caneta vermelha, caneta preta, caneta marca texto, lápis de 

escrever e apontador com reservatório.

 Materiais para o laboratório e de consumo serão solicitados no decorrer do ano conforme necessidade.

 No caso do ensino híbrido/remoto, equipamentos eletrônicos serão necessários: Computador, tablet ou

celular e um endereço eletrônico sob os cuidados dos familiares.

Obs.: Colocar nome em todos os materiais.         
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