LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2022
1º ANO

- Ensino Médio

Sistema pH: Língua Portuguesa (LP), Redação (RED), Matemática (MAT), Física (FIS), Química (QUI), Biologia (BIO),
História (H), Geografia (G).
O Sistema é composto por 08 cadernos (livros) anuais, a cada 2 meses o aluno receberá 02 cadernos: 01 da área das
Linguagens e Ciências Humanas (LP, RED,H,G) e outro da área da Matemática e Ciências da Natureza ( MAT, FIS, QUI,
BIO).
Cadernos Complementares de: Artes, Língua Inglesa (LI), Filosofia (FILO) e Sociologia (SOC).
*O uso de cadernos para os registros diários (exercícios, resumos, anotações, etc.) fica a critério de cada aluno.
OBSERVAÇÕES:
- O Sistema pH só poderá ser adquirido no Colégio, com os representantes do Grupo Somos Educação, nos dias07, 08,
09 e 10 de fevereiro de 2022 ou 21, 22, 23 e 24 de fevereiro de 2022, ou pelo site: www.domquixote-rs.com.br
- Papel pardo ou cartolina para trabalhos individuais ou de pequenos grupos, serão solicitados durante o ano, conforme a
necessidade.
- Materiais extras poderão ser solicitados, para Disciplina de Artes, Educação Física, Língua Espanhola e Ensino Religioso.
- Listas de exercícios extras estarão à disposição do aluno no setor de Audiovisual, quando solicitado pelos professores.
MATERIAS COMPLEMENTARES:
- Tabela periódica
- Borracha
- Tesoura
- Régua
- Cola
- Apontador
- Caneta marca-texto - Canetas
- Minidicionário português/inglês (sugestão: Amadeu Marques – Editora Ática).
- Minidicionário português/espanhol (sugestão: Editora Ática).
- Minidicionário da L. Portuguesa, atualizado – Luft – Ed. Ática.

INÍCIO DAS AULAS: 21/02/2022
Os Dicionários poderão ser adquiridos no Colégio, nos dias 07, 08, 09 e 10/ 02/2022 ou 21, 22, 23 e 24/02/2022 com os
representantes do Grupo Somos Educação.

Alunos(as) Pallotti – CAAR, ao apresentar a lista de material escolar, na Livraria
da Mente têm 10% de desconto nas compras à vista e no cartão de crédito.

