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01 Caderno Universitário (de 20 matérias ou 02 cadernos de 10 matérias)
01 Calculadora
01 Régua de 30 cm
01 Compasso
01 Transferidor
02 Canetas pretas
01 Lápis preto
01 Borracha
01 Caneta marca texto - amarelo
01 pen-drive para uso do aluno durante o ano
01 Dicionário – Língua Portuguesa
01 Dicionário – Língua Inglesa
01 Dicionário – Língua Espanhola
01 conjunto anual de módulos Anglo para o Ensino Médio - conforme a série em que o
(a) aluno (a) estiver matriculado(a).

Os Módulos Anglo poderão ser adquiridos na Livraria e Papelaria Atual.
(Telefone: (28) 3521-1838).
OBS: A escola poderá disponibilizar espaço para venda dos materiais Anglo, por tempo
determinado, no início do ano.

Observações:
 Os materiais complementares, de uso individual, ficarão a critério do aluno (EX.: corretivo,
tesoura e outros)
 A agenda da São Camilo será entregue na escola, nos primeiros dias de aula. Esta agenda
é de uso obrigatório.
 Os Livros Textos e os Cadernos de Exercícios serão entregues no início do 1º e 2º semestres,
pela Livraria e Papelaria Atual e deverão ser trazidos para a Escola, sempre que o professor
solicitar.
 Os Cadernos Apostilas serão entregues no decorrer do ano, em cada unidade, pela
Livraria e Papelaria Atual.
 Dicionários: Os dicionários, devidamente etiquetados com o nome do aluno, deverão ser
trazidos para a escola quando solicitados pelo professor e nos dias de avaliações. Nas
atividades realizadas em casa, o uso dos dicionários deve ser constante.
 Tabelas periódicas e de verbo de Inglês: No início do ano, cada aluno recebe, juntamente
com o material ANGLO, essas tabelas. Caberá ao aluno mantê-las em sua mochila para uso
diário em casa, na sala de aula e nos dias de avaliações.
 PARA PARTICIPAR DAS AULAS, O ALUNO DEVERÁ ESTAR COM OS MATERIAIS NECESSÁRIOS E
SOLICITADOS PELA ESCOLA.

