

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



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




1 caderno (96 folhas) ou fichário
1 régua – 30cm – transparente



Livro:

PIETROCOLA, Maurício (et. al). Física: conceitos e contextos, v.
2. Editora do Brasil. (opcional)

referência.

Obs.: A compra do livro é opcional. Recomendamos a
aquisição do livro apenas para o estudo dos textos de




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



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



Livro:



DUPAQUIER, Carolyn; BARTON, Laurie.
NorthStar Reading and Writing 3 w/MyEnglishLab Online
Workbook and Resources 5th Ed. PEARSON, 2020.
ISBN: 9780135226995
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
1 pasta com elástico

1 caderno (200 folhas) ou fichário
1 compasso
1 par de esquadro (acrílico)
1 régua – 30cm – transparente
1 bloco de papel milimetrado – A4



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.1: O mesmo utilizado na 1ª série de 2021.
Obs.2: Alunos novos precisam adquirir.
Obs.3: Não adquirir o livro físico.

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.


Todo material deverá ser etiquetado com nome completo, nº e ano do
aluno. Sugerimos etiquetas autoadesivas.



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.

