
LISTA DE MATERIAL – 2022
1ª série – Novo Ensino Médio

Prezadas famílias,
No ano de 2022, o currículo do Ensino Médio passa a ser composto pela Formação Geral Básica e

pelos Itinerários Formativos. As trilhas formativas do Colégio São Judas Tadeu procuram desenvolver
habilidades que permitam aos alunos ampliar sua visão de mundo, tomar decisões e agir com autonomia e
responsabilidade.

Neste sentido, o material didático adotado para a Formação Geral Básica é composto pela Plataforma
Par e em breve será publicada a forma de aquisição do mesmo e o material utilizado na Trilha Formativa
será combinado com os estudantes após a escolha do percurso e das eletivas no início do ano letivo.

1. FORMAÇÃO GERAL BÁSICA (Componentes Curriculares)

Material Didático Digital: Plataforma PAR - 1ª série do Ensino Médio (em breve será disponibilizada a forma de
aquisição do material didático). O material didático é acessado na versão digital no formato on-line e/ou off-line,
através do computador, celular ou tablet, para consulta em sala de aula é necessário que o aluno tenha um celular ou
tablet.

LÍNGUA PORTUGUESA
01 caderno
Dicionário: Sugestão 1 – Minidicionário Aurélio – Conforme a nova ortografia.

Sugestão 2 – Minidicionário Houaiss

LITERATURA

01 caderno
Leituras Obrigatórias:
1º trimestre:
● SHAKESPEARE, William. Romeu e Julieta. Editora Companhia das Letras.

Versão Integral (Recomenda-se a tradução de José Francisco Botelho).
● SUASSUNA, Ariano. Auto da Compadecida. Editora Nova Fronteira.

Versão Integral.
2º trimestre:
● LISPECTOR, Clarice. A Hora da Estrela. Editora Rocco. Versão Integral.
● ASSIS, Machado de. Conjunto de contos a ser disponibilizado pela

professora
3º trimestre:
● NETO, João Cabral de Melo. Morte e Vida Severina. Editora Alfaguara.

Versão Integral.
● DUARTE, Mel (org.). Querem Nos Calar: Poemas para Serem Lidos em

Voz Alta. Editora Planeta. Versão Integral.

MATEMÁTICA 01 caderno
01 Régua (30 cm)
05 Folhas milimetradas

HISTÓRIA
01 caderno

GEOGRAFIA
01 caderno

SOCIOLOGIA
01 caderno

BIOLOGIA
01 caderno

QUÍMICA
01 caderno
01 tabela periódica

FÍSICA
01 caderno

LABORATÓRIO DE FÍSICA,
QUÍMICA E BIOLOGIA

01 Jaleco branco 100% algodão (mangas compridas e longo até o joelho) para
aulas práticas no Laboratório (uso obrigatório).

ARTE 01 Lápis pretos (2B e 6B)
01 Pacote de papel sulfite branco A3 – 90g (25 folhas)
01 Pacote de papel sulfite branco A4 – 90 g (50 folhas)

Lápis de cor / material de colorir de livre escolha (tinta guache como sugestão)
Obs. Material de desenho e pintura solicitado no USO COMUM deve estar
sempre na mochila nas aulas de Artes



EDUCAÇÃO FÍSICA ● Uniforme para aulas na piscina:
MENINOS: sunga ou calção de tactel.
MENINAS: maiô (será permitido o uso de short de suplex ou helanca).
CORES PERMITIDAS: azul marinho ou preto para ambos.
Obs. Uso obrigatório de touca (sugerimos de suplex). Toalha de banho
e chinelo para ambos.
● Uniforme para aulas práticas (atividades físicas): roupa adequada para

práticas de esportes em geral - tênis, roupas flexíveis e arejadas (cor
azul ou preta).
Uso obrigatório da camiseta do Colégio. Não será permitido o uso
de Jeans (calça e/ou bermuda) para a prática de Educação Física.

2. LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS

A partir de 2022, nossos alunos terão uma aprendizagem inovadora da Língua Inglesa,
combinando material impresso e digital para fixar práticas linguísticas e aumentar a interatividade.
A aquisição do material didático deve ser realizada conforme as orientações no quadro abaixo.

01 caderno
Material Didático: Richmond Solution
Material exclusivo, indisponível para compra nos canais comuns de venda;
Para aquisição do material acessar o site http://richmondsolution.com.br e seguir as orientações da Plataforma
de Pagamentos.
Link do passo a passo : http://gg.gg/passo_a_passo_richmond

3. ITINERÁRIOS FORMATIVOS E ELETIVAS

Os Materiais dos Itinerários Formativos serão combinados com os alunos no início do ano letivo, após a
escolha da Trilha e das Eletivas.

4. MATERIAL DE USO COMUM A TODAS AS DISCIPLINAS
02 Canetas (azul ou preta) 01 Tubo de cola
02 Lápis pretos nº 2 01 Tesoura
01 Borracha macia 01 Conjunto de canetas hidrocor (6 cores)
01 Apontador 01 Caixa de lápis de cor (12 cores)

5. UNIFORME

O uniforme é obrigatório da Ed. Infantil até o 9º ano do Ensino Fundamental e recomendável no
Ensino Médio. Para prática de Educação Física e saídas de campo, o uso da camiseta é
obrigatório. O uniforme é composto pela camiseta do Colégio, calça escura de abrigo, jeans ou suplex e
crachá de identificação para a retirada de materiais de pesquisa na Biblioteca, acesso à Internet e saídas
de campo.

OBSERVAÇÕES
● O uniforme escolar será comercializado pela Visual Uniformes, maiores informações para aquisição entrar em contato pelos

telefones 3061.9888 e/ou 51 9.91615747 ou por e-mail visualuniformes88@gmail.com. Endereço: Avenida Assis Brasil 1681, Viaduto
Obirici.

● Todas as adoções dos materiais didáticos da Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual) poderão ser adquiridas
através da plataforma online de vendas Livro Fácil. A DIVULGAÇÃO DO LINK DE ACESSO PARA COMPRA ONLINE SERÁ
DISPONIBILIZADO NO SITE DO COLÉGIO E TAMBÉM ATRAVÉS DE E-MAIL PARA AS FAMÍLIAS.

● A partir do próximo ano letivo, o Colégio São Judas Tadeu contará com uma unidade da Livraria Cervo aqui no espaço do
Bloco B. Enviaremos comunicado às famílias através de e-mail e do nosso site assim que estiver em funcionamento. No momento
podem contar com as unidades localizadas no Shopping Lindoia e Bourbon Assis Brasil.
Contatos: Lindóia Shopping - Fone: 33401313 - Whatsapp: 994773355

Bourbon Assis Brasil  - Fone: 33728558 - Whatsapp: 997612508

IMPORTANTE
22/02/2022 – Início das aulas.
24/02/2022– Reunião de Pais e/ou Responsáveis.

http://richmondsolution.com.br
https://drive.google.com/file/d/1gcdVsCw_5IiLEIZ6PuSbScOnMQMBBsop/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gcdVsCw_5IiLEIZ6PuSbScOnMQMBBsop/view?usp=sharing
http://gg.gg/passo_a_passo_richmond
mailto:visualuniformes88@gmail.com

