
 

 
 

 1 bloco de folhas de papel “Canson” – A4 
 1 caderno de arte A5, tipo “Moleskine” (ou qualquer outra marca), sem 

pauta ou pontado 
 1 massa cerâmica fria “DAS” (500g) 
 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 metro de algodão cru 

 

 

 1 caderno (96 folhas) 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. 

Obs.: A compra do livro ou e-book é opcional. Recomendamos a aquisição 
apenas para o estudo dos textos de referência. 
 

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



 

 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 

Obs.: Geografia e Filosofia compartilham a leitura deste livro. 
 
 

 1 caderno ou fichário (o mesmo utilizado em 2022)  
 

 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: Serão aceitas as versões digital (e-book) ou física. 
 

IMPORTANTE: O Colégio não tem como prática sugerir livrarias para a compra 
dos livros. No entanto, a aquisição do e-book do material de inglês no Brasil é 
exclusiva pela distribuidora Pró Século, que realiza a venda pelo site 
https://loja.proseculo.com.br/convenios/colegio-rainha-da-paz-111#. Após a 
compra, o voucher e a nota fiscal são enviadas por e-mail em até 7 dias úteis 
com as instruções para acessar o material.

https://loja.proseculo.com.br/convenios/colegio-rainha-da-paz-111


 

 1 caderno (96 folhas) ou fichário  
 

 Livro: 
 
 

 
 
PRATA, Antônio. Nu, de botas. Companhia das Letras. 
ISBN: 9788535923513 (adquirir preferencialmente o livro 
físico) 

 

 1 fichário 
 1 calculadora científica (sugestão: “HP” 10s scientific calculator) 
 1 bloco de papel milimetrado – A4 
 1 bloco de fichas pautadas 6x9  
 1 pasta plástica com elástico – A5 – qualquer cor 

 
 

 

 1 caderno (96 folhas) 
 1 pasta para arquivo de exercícios/textos/fichas de laboratório 

 
 Livro: 

 
 
 
 
 
QUÍMICA para um futuro sustentável. Porto Alegre: AMGH, 
2016. 

Obs.: A compra do livro ou e-book é opcional. Recomendamos a aquisição 
apenas para o estudo dos textos de referência. 



 

 

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

 1 régua – 30cm – transparente “Desetec – Trident” (para Artes, Física e 
Matemática) 
 

 Fone de ouvido para ser usado nos computadores do laboratório da 
escola 

 

 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 2022, apenas para referência): 
 

 
Celeron N4020 (Gemini Lake) | RAM 4 GB | SSD/eMMC 32 GB | Tela 11,6″ 
HD IPS | Chrome OS - Acer Chromebook 311 (C733) 
(de R$2.399,99 a R$2999,99) 
https://www.acer.com/br-pt/chromebooks/acer-chromebook-311-c733-
c733u-c733t 
  
Lenovo 300e 3015Ce Chromebook 29,5 cm (11.6") Tela touchscreen HD 
AMD 3000 4 GB DDR4-SDRAM 64 GB eMMC Wi-Fi 5 (802.11ac) 
ChromeOS Cinza - Notebook Chromebook 300e 
 (de R$1.999,99 a R$2399,99) 
https://www.lenovo.com/br/pt/laptops/lenovo/student-
chromebooks/Lenovo-300e-Chromebook-2nd-Gen-MTK/p/88ELC1S9988 

 
  

https://www.acer.com/br-pt/chromebooks/acer-chromebook-311-c733-c733u-c733t
https://www.acer.com/br-pt/chromebooks/acer-chromebook-311-c733-c733u-c733t
https://www.lenovo.com/br/pt/laptops/lenovo/student-chromebooks/Lenovo-300e-Chromebook-2nd-Gen-MTK/p/88ELC1S9988
https://www.lenovo.com/br/pt/laptops/lenovo/student-chromebooks/Lenovo-300e-Chromebook-2nd-Gen-MTK/p/88ELC1S9988


 

 Será agendada no início do ano letivo. 
 

 Camiseta com logo do Colégio, de tamanho 
adequado à/ao estudante, calças, leggings e bermudas deverão ser de cor azul, 
preta ou cinza, meia e tênis. 
 

 Todo material deve ser etiquetado com nome completo, nº e ano da(o) 
estudante. Sugerimos etiquetas autoadesivas. 
 

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

 Em nossos eventos e no dia a dia escolar não usamos mais descartáveis, 
portanto pedimos que cada um traga sua caneca, garrafinha e/ou 
canudo retornável de casa. 
 

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

 

http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

