
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021

Ensino Médio - 1º ANO

Ø BERNOULLI  –  SISTEMA DE ENSINO

¨ Coleção Principal completa do 1º ano: Biologia, Física, Química, Matemática, Língua Portuguesa, Geografia e História.

¨ Material extra da coleção principal do 1º ano: Arte, Língua Inglesa, Filosofia e Sociologia.

¨Eletivas: Projeto de vida (1º volume), Matemática Básica, Oficina de Redação, Sustentabilidade, Bioética e Planejamento Diário.

Ø MATERIAIS ESCOLARES POR COMPONENTE

üLITERATURA
ü1 caderno de 96 folhas
üLeituras obrigatórias: serão indicadas pelo professor no início do ano letivo.

¨BIOLOGIA, QUÍMICA E FÍSICA
ü1 caderno, estojo completo (lápis, borracha, régua).
üJaleco branco de mangas longas e óculos de proteção de acrílico, para uso comum nos Laboratórios de Química, Física e Biologia.
  - em caso de atividade presencial.

¨MATEMÁTICA
ü1 caderno de 200 folhas;
üRégua

¨LÍNGUA PORTUGUESA
ü1 caderno de 48 folhas.
ü1 pasta com plástico para produções textuais (COMPARTILHADA COM REDAÇÃO).
Obs.: Ao longo do ano, os estudantes serão solicitados a trazer folhas de redação que podem ser adquiridas na livraria ou no site 
do Colégio. O professor de Português irá trabalhar algumas leituras obrigatórias que serão indicadas ao longo do ano.

Colégio Santa Inês
Av.  Protásio alves, 2493 - 90410-002 - Porto Alegre - RS
Fone/fax (051) 3331-9111    http://www.santainesrs.com.br

csines@santainesrs.com.br

Cia da EscolaCia da Escola
Livraria e Papelaria

e-mail: cia@ciadaescola-rs.com.br
www.livrariaciadaescola.com.br

Av. Protásio Alves, 2493 - Petrópolis - Porto Alegre - RS - ( Ao lado do Colégio Santa Inês)

Condições especiais para compras antecipadas fique atento aos descontos a prazo e à vista.

(51) 3019.1900
(51) 98535.4430

Lista Virtual acesse o Site e App
Entregamos sua lista completa

- Telentrega
 -       

Site
Cia da Escola

¨LÍNGUA ESTRANGEIRA MODERNA – INGLÊS
ü1 caderno de 96 folhas. 

¨FILOSOFIA
ü1 caderno de 96 folhas.

¨HISTÓRIA
ü1 caderno de 96 folhas.

¨GEOGRAFIA
ü1 caderno de 96 de folhas.

¨ENSINO RELIGIOSO
ü1 caderno de 100 folhas. (opcional)

¨REDAÇÃO
ü1 pasta com plástico para produções textuais (pode ser a mesma usada para L. Portuguesa).



Condições de Pagamento:
Descontos de ,  e  na Lista Programada 3 7 10%

Cartões de Crédito x sem juros3
Cheque em até x sem juros ( parcela mínima de R$ 50,00 conf negociação)5
Parcelamentos:

Envie seu orçamento e veja qual melhor
opção de pagamento para você.

Obs: Descontos válidos para compras antecipadas, após o término do período consultar condições.

(51) 9.8535-4430

Estacionamento POA - Rua Barão do Amazonas, 77 
Ao lado do Colégio Santa Inês
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Av. Caçapava

R. GuararapesEstacionamento

Av. Protásio Alves
Av. Protásio Alves

Paróquia
São Sebastião

Cia da Escola

Centro

Bairro

Nº77

App 
Cia da Escola

Android

Este material poderá ser encontrado nos endereços a seguir ou em outras livrarias.

Teremos o evento “Editora na Escola”, onde a maioria dos livros didáticos poderão ser adquiridos  com descontos e condições
 de pagamento diferenciadas. Daremos maiores informações no início de janeiro.

 - ØCIA DA ESCOLA Livraria e Papelaria  “A Sua Livraria para o volta às aulas 2021” 
Av. Protásio Alves, 2493 - Fone (51) 3019-1900 / 3019-9099 - Nas dependências do Colégio Santa Inês.

www.livrariaciadaescola.com.br / e-mail:  cia@ciadaescola-rs.com.br / WhatsApp (51) 98535-4430
ØCERVO LIVRARIA & PAPELARIA
* Barão do Amazonas, 985 - Fone: 33391611

ØTOP SUL – (UNIFORMES)
Rua: Vicente da Fontoura, 2214 - Santa Cecília – Fone (51) 3333-3131/ 3019-2387 (TELENTREGA)
www.topsuluniformes.com.br / topsuluniformes@hotmail.com

ØNÃO ADOTAM BIBLIOGRAFIA ESPECÍFICA

¨ARTE
ü Bloco de desenho tamanho A3(gramatura 120) branco, 
ü Papel criativo colorido (canson) gramatura 80, 
ü Lápis    6B,
ü 1 borracha, 
ü 1 régua de 30 cm, 
ü 1 caneta hidrográfica preta,
ü Pincéis (CHATOS) nºs 8 e 20, 
ü Tinta ACRÍLICA - 6 cores – as tintas acrílicas preta e branca com 250 ml.
ü Tesoura, 
ü Cola,
ü Lápis de cor,
ü Canetinha e pincel atômico (12 cores)
ü Rolo de espuma pequeno, 
ü Material de reuso: disco de isopor para pizza

 Observações:

·Materiais diversos poderão ser solicitados ao longo do ano letivo para elaboração de trabalhos nos respectivos 
Componentes Curriculares;

· Com o uso dos tablets, não solicitamos a aquisição de cadernos para alguns componentes curriculares, podendo, 
o estudante, optar pela aquisição de caderno físico ou uso do caderno digital disponível para tablets.
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