1 bloco de folhas de papel “Canson” – A4
 1 caderno de arte A5, tipo Moleskine (ou qualquer outra marca), sem
pauta ou pontilhado
 1 estojo contendo:
1 caneta permanente preta
1 caneta “Ultra Fine” preta
1 lápis grafite 2B
1 lápis grafite 4B
1 borracha “Staedtler” ou “Mono” (para desenho)
1 apontador
1 marca texto – qualquer cor
1 tesoura
1 tubo de cola bastão “Pritt” (40g)
1 caneta gel prateada
1 caneta gel dourada




1 caderno ou fichário



Livro:

AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues.
Vereda Digital: Fundamentos da biologia moderna. 5 ed.
Moderna, 2017. (Volume único)
Obs.: A compra do livro é opcional. Recomendamos a
aquisição do livro apenas para o estudo dos textos de referência.



1 caderno (96 folhas) ou fichário



Livro:

CAMUS, Albert. O estrangeiro. Best Bolso.
ISBN: 9788577992706 (adquirir o livro físico)



1 caderno (96 folhas)



Livro:

HEWITT, Paul G. Fundamentos de Física Conceitual. Porto
Alegre: Editora Bookman.
ISBN: 9788577803989 (e-book)
Obs.: Não adquirir o livro físico.



1 caderno (96 folhas) ou fichário (opcional)
1 pasta para arquivo de textos/artigos (opcional)



Livro:



HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da
humanidade. Companhia das letras. 2020.
ISBN: 9788535933925



1 caderno ou fichário (o mesmo utilizado em 2021)
Fone de ouvido, para ser usado nos computadores do laboratório da
escola



Livro:



MATHER Beth; HAUGNES Natasha. NorthStar Reading
and Writing 2 w/MyEnglishLab. 5. ed. PEARSON, 2020.
ISBN: 9780135227008
Obs. 1: A edição solicitada acompanha o Myenglishlab, que é um componente
com exercícios extras, atividades e avaliações na internet. Não serão aceitas
edições sem esse componente.
Obs. 2: Será aceita a versão digital (e-book).
Obs. 3: IMPORTANTE: O livro de inglês já está disponível para a compra na
Distribuidora Disal e na Livraria Casa de livros.



1 caderno ou fichário



Livro:

PRATA, Antônio. Nu, de botas. Companhia das Letras.
ISBN: 9788535923513








1 fichário
1 calculadora científica (sugestão: HP 10s scientific calculator)
1 bloco de folhas sem pauta do Colégio (adquirir na gráfica do Colégio)
1 bloco de papel milimetrado – A4
1 bloco de fichas pautadas 6x9
1 pasta plástica com elástico tamanho A5 – qualquer cor



1 caderno (100 folhas) a ser utilizado até a 3ª série
1 pasta para arquivo de exercícios/textos/fichas de laboratório



Livro:



QUÍMICA para um futuro sustentável. Porto Alegre: AMGH,
2016.
ISBN: 9788580555400 (e-book)
Obs.: Não adquirir o livro físico.



1 avental de algodão branco de mangas compridas – jaleco (uso
obrigatório nos laboratórios)



1 régua – 30cm – transparente (para Artes, Física e Matemática)



1 "Chromebook” com as seguintes configurações mínimas:
 Sistema operacional ChromeOS;
 Tamanho mínimo da tela de 11”;
 Autonomia mínima de bateria 5 horas.

Seguem sugestões de marcas e modelos vendidos no Brasil, com os seguintes
itens (preços aproximados em dezembro de 2021 apenas para referência):
Notebook Acer Chromebook C733T-C2HY Intel Celeron N4020 11,6” 4GB
eMMC 32GB Chrome
(de R$1.971,11 a R$2.499,99)
https://br-store.acer.com/acer-chromebook-c733t-c2hy-icdn4020-4gb32gb-chrome-preto-led-116-nx-hkpal-002/p
Notebook Samsung Chromebook Plus Intel Celeron 3965Y 12,2” 4GB
eMMC 32GB ChromeOS
(de R$3.239,91 a R$3.599,00)
https://www.samsung.com/br/business/pc/chromebook-plusxe521qab-ad1br/xe521qab-ad1br/
Chromebook Lenovo 100E 81MA001NNR Intel Celeron 4GB 32GB eMMC
Tela 11,6” Chrome OS
(de R$1.766,07 a R$1.999,99)
https://www.lenovo.com/br/pt/laptops/lenovo/studentchromebooks/Lenovo-100e-Chromebook-2nd-Gen-MTK/p/88ELC1S9989

Será agendada no início do ano letivo.
Camiseta com logo do Colégio, de tamanho
adequado ao aluno, calças, leggings e bermudas deverão ser de cor azul, preta
ou cinza, meia e tênis.


Os livros paradidáticos adotados e/ou outros materiais utilizados pelas
diversas disciplinas serão indicados no decorrer do ano letivo.



Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor
consultar o site do Colégio
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html



FEIRA DE TROCA DE UNIFORMES:
No dia 17/12, próxima sexta-feira, das 10h às 12h, realizaremos na Sala
VIP uma feira de troca de uniformes. É um espaço que promove a
solidariedade entre famílias da nossa comunidade, além de ajudar a
diminuir os custos com o uniforme escolar.
A família interessada em participar deve trazer no próprio dia uniformes
limpos e em bom estado de conservação.
Esperamos vocês na sala VIP (Verdade, Inclusão e Paz) - entrada pela rua
Dona Elisa de Moraes Mendes, 39.

