Educando para transformar

LISTA DE MATERIAL 2022
Série

1ª Série do Ensino Médio

MATERIAL PEDAGÓGICO DIGITAL

Plataforma pedagógica Geekie One: Sistema de inteligência artificial para acompanhamento
acadêmico dos estudantes na realização de atividades, trabalho e avaliações. Contemplando todos os
componentes curriculares da série.
Link para aquisição da plataforma Geekie One, acesse:

loja.geekie.com.br
Código de acesso: V042N25T

1 CADERNO DE PRODUÇÃO DE TEXTO PERSONALIZADO (poderá ser adquirido no ponto de venda na escola)
1 JALECO PERSONALIZADO (poderá ser adquirido no ponto de venda na escola)

MATERIAL INDIVIDUAL:
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) Tesoura com ponta arredondada
) Lápis preto ou lapiseira
) Borracha
) Régua 30 cm
) Apontador
) Canetas (azul, preta e vermelha)
) Marca texto (verde e amarelo)
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) 1 Cola bastão
) 1 Pasta aba elástico
) 1 Calculadora simples
) 2 Cadernos universitários capa dura (10 matérias)
) 1 Resma A4
) 1 Chamequinho colorido

Observações importantes:
A Resma A4 e o Chamequinho colorido deverão ser entregues na secretaria no dia 21/1/2022.
A comunicação com a escola será realizada por meio do aplicativo AGENDA DIGITAL;
A lista dos livros paradidáticos será divulgada no início do ano letivo, pois aguardamos a relação das obras literárias indicadas pelo
PAS/UnB. É de inteira responsabilidade dos pais adquiri-los – NÃO serão vendidos na secretaria do Colégio.
No primeiro dia de aula o aluno deverá comparecer uniformizado: camiseta, bermuda ou calça jeans azul ou preta, agasalho, tênis e
com o caderno.
Os materiais específicos e individuais utilizados nas aulas de Arte serão solicitados no decorrer do ano.
As aulas terão início no dia 31/01/2022 Segunda- feira. Horário: Matutino - 7h30 às 12h 50 – no turno vespertino haverá
aula uma vez por semana, toda quarta-feira das 14h20 às 18h.
Solicitamos a atenção para a necessidade de reposição dos materiais no decorrer do ano letivo.

