
 

 

LISTA DE MATERIAL – ENSINO MÉDIO– 1º Série/ano – Turma 1001 

Livros 

didáticos  

    1º Série EM 

Livros ELEVA – Plataforma de Ensino   
Todos os livros serão vendidos pela livraria Optima Blue (www.optimablue.com.br). 

 

Importante: Aluno sem livro não poderá frequentar as aulas. 

Livros Literários 
(Paradidáticos)            
01 livro por bimestre com 
Avaliação escrita (PB) que 
será trabalhado em 
projetos e poderá ter 
culminância com 
apresentação para a 
família. 

Livro (1º Bimestre): O Cortiço – Aluízio de Azevedo - Editora Scipione  

Livro (2º Bimestre): Auto da Barca do Inferno- Gie Vicent - Editora Saraiva 

Livro (3º Bimestre): Terra Papagali - José Roberto Torero e Marcus Aurélius 

Pimenta – Editora Saraiva                                                                                                                                                            

Livro (4º Bimestre): A Hora da Estrela – Clarice Lispector – Editora Rocco                                                                        

Sugestão de Filme: (O dia que durou 21 anos (2012), Camilo Tavares) 

Todos os livros do Projeto Literário estarão à venda na 1ª Feira de Livros que 

acontecerá na última semana de janeiro/2016. 

Uniforme  Casaco preto padrão CVG – Não é permitido qualquer casaco, que não seja o do próprio colégio.                                                                    
- Camiseta pólo padrão CVG, bermuda para Ed. Física, meia branca e tênis básico.                                         
– Calça  jeans  ou bermuda jeans – Não é permitido short, apenas bermuda.                                                                                       
–Não permitimos calça legging (mesmo preta),o uso de sandálias ou chinelos, casacos coloridos, 
roupas de outros padrões.                                                                                                                                  
Gentilmente, pedimos: Colabore verificando todos os dias os uniformes do(a) estudante!                                       
Adquira o uniforme na loja – Castelo dos Uniformes (Shopping Barra World – Setor Inglaterra) Avenida 
Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Lojas: 161 e 162 A – Telefone 2437.8402. 

Progressão Parcial 
(Dependência)    

Só o Caderno de Atividades – da Coleção Para Viver Juntos –  Editora SM                                                               
(Só comprar a disciplina que o aluno fará aulas de dependência)                                                                                                            
Valor = R$ 30,00 – Pagamento á vista e entrega programada em 7 dias úteis.                                            
Início das aulas 16/02/2016, no contraturno, o horário semanal seguirá na agenda do aluno. 

 

 

 

Papelaria 01 pasta catálogo com 15 folhas plásticas. Cor: Verde (Para armazenar os trabalhos, avaliações e tarefas)                                             
01 apontador - com coletor e 02 borrachas (branca lisa)                 01 tesoura sem ponta                                                                                                                  
01 caixa de giz de cera – bastão com 12 cores                               01 caneta – 01 azul          01 caneta marca textos                                                        
01 caixa de hidrocor com 12 cores– ponta grossa                           01 cola branca 90g – Uso em casa                                                                                                             
01 caixa de lápis de cor – grande- com 12 cores                                                                                                                                                                              
01 Bloco A3 sem moldura e sem pauta                                                                                                                                                          
01 cadernos  universitário com 20 folhas para cada disciplina  (Grade Curricular com 14 disciplinas/matérias)                                                                                   
02 lápis Fabber Castell – triangular – nº 2 HB                                                                                                                      
01 régua de 30 cm; 01 compasso; 01transferidor; 01jogo de esquadros – Uso em as aulas de matemática.                                                                                                                            
01 garrafa de água com nome e turma                                                                                                                                                      
02 telas para pintura -Tamanho: 27x35 e 41x33 – com o nome e turma na moldura atrás da tela.                                                                                             

Projetos: 
Intensificar   

Enem 

Projeto Intensificar para estudos e reforço escolar dias de 3ª e 5ª feira, no contraturno das aulas.                                              
Projeto ENEM aulas extras para as turmas da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.                                                                                         
Horários: Tarde de 13h:50min às  15h:30min/16h:20min  - Verifique na secretaria.  

Colégio Vargem Grande                          

Telefones: 2428.2330/964540986 

www.colegiovargemgrande.com.br 

Ano Letivo  

2016 

Observação: Os livros e demais materiais serão utilizados a partir de 03/02/2016.  Os livros do Ensino Fundamental 

I e II e Ensino Médio serão vendidos pela livraria Optima Blue (www.optimabluelivraria.com.br).                                                                                                                        

No decorrer do ano serão solicitados materiais de sucatas para diversos trabalhos. 

Projeto Anual – Tema: Imigração 

Gentileza gera gentileza 



Início das aulas - 02 de fevereiro de 2016 – 3ª feira.                                                                                                                                                             

Desde já lhe desejamos UM ÓTIMO 2016 e MUITO SUCESSO na vida escolar!   Conte conosco, 

Equipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


