MATERIAL INDIVIDUAL

 1 fichário ou 1 caderno universitário para as
disciplinas:

Língua

Portuguesa,

Literatura,

Matemática, Física, Química, Biologia, História,
Geografia, Língua Inglesa, Filosofia, Sociologia e
Arte.
 Lápis ou lapiseira Canetas esferográficas (preta,
vermelha) e marcador de texto.
 Borracha, cola e tesoura.
 1 régua transparente - 30 cm
 1 transferidor - 180º / 1 compasso / 1 par de
esquadros - 30º e 45º
 1 Bloco de Redação (adquirido no xerox da escola).
 1 pasta catálogo com visor – A4 – 50 plásticos e A e
P (Portfólio de Redação).

Observem, na lista, a edição, o número de impressão ou
reimpressão e/ou o ano do livro pedido. Edições anteriores não
serão aceitas, pois têm conteúdo diferenciado e desatualizado.

MATERIAL DIDÁTICO

Apostilas: Material Bernoulli
O pedido deverá ser feito com antecedência
na papelaria Katiúscia –
(Av. Magalhães Pinto, 1624- Melo Viana- Cel. Fabriciano)

 O Material Bernoulli é de uso obrigatório,
compreende em APOSTILAS E SIMULADOS. O
aluno que não portar o material da edição
atualizada-2020, não receberá os simulados
que são avaliativos.

Literatura
1ª etapa
Noite na taverna – Álvares de Azevedo
Memórias Póstumas de Brás Cubas –
Machado de Assis

2ª etapa
Contos Machadianos – Machado de Assis –
Domínio Público

“A Cartomante”- Várias histórias (1896)
“O alienista” - Papéis avulsos (1882)
“Teoria do Medalhão” - Papéis avulsos (1882)
“A Causa Secreta” - Várias histórias (1896)
“A igreja do Diabo” - Histórias sem data(1884)

3ª etapa
Dom Casmurro - Machado de Assis
O Cortiço - Aluísio Azevedo

MATERIAL DE APOIO
360º Gramática da Língua Portuguesa –
Aprender e Praticar
Autor: Mauro Ferreira
Editora: FTD

UNIFORME ESCOLAR
USO OBRIGATÓRIO

- Camisa do uniforme Padre de Man (manga curta ou manga
longa)
- Bermuda azul do uniforme Padre de Man, preta ou jeans escuro
na altura do joelho.
- Calça azul do uniforme Padre de Man, preta ou jeans escuro.
- Calçado: tênis (obrigatório) .
Não será permitido o uso de baby look, calça legging
ou similares e minissaias, moletons.

UNIFORME PARA AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA- USO
OBRIGATÓRIO
- Camiseta do uniforme Padre de Man (manga curta ou regata)
- Bermuda do uniforme Padre de Man ou azul, ou preta de
helanca ou tactel e tênis (obrigatório).
- O uniforme, livros e materiais de uso individual deverão ser
identificados e etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a) e
a série.
- Não aconselhamos o uso de fichários.
- Não é permitido o uso de corretivo e estilete.

