
 

 

 

 
Lista de Materiais – 2022                     2ª série Ensino Médio 

 

Os materiais devem ser identificados com o nome completo do(a) aluno(a). 

 

MATERIAIS DE USO EM COMUM 

 lápis pretos apontados 

 canetas esferográficas: azul, preta, vermelha 

 borracha macia 

 régua pequena 

 canetas marca - textos (duas cores) 

 pasta(s), com divisões identificadas por disciplina, para arquivar textos e avaliações 

 monobloco 

 agenda  

 

MATERIAIS ESPECÍFICOS 

 1 bloco de papel quadriculado (uso compartilhado por Física e Matemática) 

 1 compasso escolar (Matemática) 

 02 lápis 6B (Artes) 

 pasta polionda A4 com 40 folhas de papel sulfite – A4 (Artes) 

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 50 folhas (Redação – a ser 

utilizado até o final do Ensino Médio) 

 01 pasta incolor transparente A4 com 20 sacos plásticos (Espanhol) - foi solicitada 

para a 1ª série 2021 e será utilizada também na 2ª série em 2022 

 cadernos específicos (50 folhas) ou fichário/caderno com divisões - para  07 

disciplinas (Português, Arte, História do Brasil, Filosofia, Geografia, Química, 

Orientação Educacional) 

 

Os alunos que estudaram no Colégio Equipe na 1ª série poderão dar continuidade aos 

cadernos listados abaixo, que estiverem em condições de uso: 

 

 01 caderno universitário com 100 folhas (Matemática) 

 01 caderno universitário com 100 folhas (Física) 

 01 caderno universitário com 100 folhas (Biologia) 

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 100 folhas (Curso Temático) 

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 100 folhas (História Geral) 

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 100 folhas (Inglês) 



 

 

 

 

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 100 folhas (Espanhol) 

 01 caderno de capa dura, pequeno, com 100 folhas e índice alfabético (História 

do Brasil - glossário) 

O caderno-glossário de História do Brasil e os cadernos de Espanhol e Inglês 

deverão ser os mesmos utilizados na 1ª série em 2021, pelos alunos que já 

estudavam no Colégio Equipe.  


