
COLÉGIO UNILAVRAS 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

Lista para alunos NOVATOS 
 

ENSINO MÉDIO 

1ª SÉRIE 
 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

Bem-vindos ao Ensino Médio!  
No decorrer do ano letivo, nossos(as) alunos(as) farão uso de alguns materiais individuais e 
coletivos, os quais, vocês precisarão adquirir. Outros poderão ser solicitados de acordo com as 
diversas atividades teóricas e/ou práticas propostas ao longo do ano. 
 

MATERIAL 1 – Uso individual 
Sugerimos que o material seja identificado com o nome do(a) aluno(a). 

− Cadernos para todas as disciplinas ou 01 caderno universitário 

− 01 Estojo 

− Lápis, canetas e borrachas serão materiais necessários para todo o ano letivo 

− 01 Pasta catálogo com 50 plásticos (para Produção Textual) 

− 01 Caneta marca texto  

− 01 Corretivo de fita 

− 01 cadeado com duas chaves (sendo uma reserva) para o escaninho 
 

MATERIAL 2 – Material de Arte 
Deverá ser entregue na Secretaria do Colégio, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021,            

em um único pacote, devidamente identificado com o nome completo do(a) aluno(a). 

− 02 Folhas de papel Paraná 

− 02 Folhas de papelão holler A3 

− 02 Potes de tinta guache 250ml  (Azul clara e preta) 

− 02 Vidros de tinta PVA Acrilex (cerâmica clara e verde country) 
− 01 Folha de papel cartão vermelho 

 

LIVROS LITERÁRIOS 
 

TRIMESTRE CAPA OBRA AUTOR EDITORA 

PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

 

A Estrutura da 
Bolha de Sabão. 

Lygia Fagundes 
Telles 

 

Editora 
Companhia das 

Letras 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

 

O Pagador de 
Promessas 

 

Dias Gomes 
 

Editora Bertrand 
Brasil 

TERCEIRO 
TRIMESTRE 

 

Lucíola José de Alencar 

 

Editora Ática 

 

 



 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
Sistema de Ensino ELEVA 

 
O link para aquisição do material didático será encaminhado via e-mail                          

e deverá ser adquirido até a última semana do mês de janeiro.  
 Ressaltamos que, a sua utilização dos livros ocorrerá logo na primeira semana de aula. 

 

 

UNIFORME 
Gentileza identificar cada peça do uniforme com o nome do(a) aluno(a). 

USO IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE 

− Calça, bermuda azul marinho com a logomarca do Colégio 

− Camiseta com a logomarca do Colégio 

− Para os dias de frio casaco ou camiseta de manga longa com a logomarca do Colégio 

− Jaleco padrão Colégio UNILAVRAS para as aulas de Laboratório 

− Tênis (não usar chinelos, sandálias etc.) 
 

O Uniforme poderá ser adquirido nas diversas confecções da cidade. 
 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

➢ INÍCIO DAS AULAS: 4 DE FEVEREIRO DE 2021 – 7h até 12h30 
 

 

 

 

 



COLÉGIO UNILAVRAS 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

Lista para alunos NOVATOS 
 

ENSINO MÉDIO 

2ª SÉRIE 
 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 

Bem-vindos à 2ª série do Ensino Médio!  
No decorrer do ano letivo, nossos(as) alunos(as) farão uso de alguns materiais individuais e 
coletivos, os quais, vocês precisarão adquirir. Outros poderão ser solicitados de acordo com as 
diversas atividades teóricas e/ou práticas propostas ao longo do ano. 
 
 

MATERIAL 1 – Uso individual 
Sugerimos que o material seja identificado com o nome do(a) aluno(a). 

 Cadernos para todas as disciplinas ou 01 caderno universitário  

 01 Estojo 

 Lápis, canetas e borrachas serão materiais necessários para todo o ano letivo 

 01 Pasta catálogo com 50 plásticos (para Produção Textual) 

 01 Caneta marca texto  

 01 Corretivo de fita 

 01 Cadeado com duas chaves (sendo uma reserva) para o escaninho 
 

MATERIAL 2 – Material de Arte 
Deverá ser entregue na Secretaria do Colégio, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021,            

em um único pacote, devidamente identificado com o nome completo do(a) aluno(a). 

 02 Folhas de papel Paraná 

 02 Folhas de papelão holler A3 

 02 Potes de tinta guache 250ml  (verde escuro e bege) 

 02 Vidros de tinta PVA Acrilex (camurça queimado e laranja escuro) 
 01 Folha de papel cartão (vermelho) 

 

LIVROS LITERÁRIOS 
 

TRIMESTRE CAPA OBRA AUTOR EDITORA 

PRIMEIRO 
TRIMESTRE 

 

Memórias 
Póstumas de 
Brás Cubas 

Machado de 
Assis 

 

Panda Books 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

O Cortiço Aluísio Azevedo 

 

Ática 

 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

 

Vidas Secas 
Graciliano      

Ramos 

 

Record 

 

 
 



MATERIAL DIDÁTICO 
Sistema de Ensino ELEVA 

 
O link para aquisição do material didático será encaminhado via e-mail e deverá ser adquirido 

até a última semana do mês de janeiro.  
 Ressaltamos que, a sua utilização dos livros ocorrerá logo na primeira semana de aula. 

 

 

UNIFORME 
Gentileza identificar cada peça do uniforme com o nome do(a) aluno(a). 

USO IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE 

 Calça, bermuda azul marinho com a logomarca do Colégio 

 Camiseta com a logomarca do Colégio 

 Para os dias de frio casaco ou camiseta de manga longa com a logomarca do Colégio 

 Jaleco padrão Colégio UNILAVRAS para as aulas de Laboratório 
Tênis (não usar chinelos, sandálias etc.) 

 
O Uniforme poderá ser adquirido nas diversas confecções da cidade. 

 

 

AVISO IMPORTANTE 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 4 DE FEVEREIRO DE 2021 – 7h até 12h30 
 

 

 

 

 

 



COLÉGIO UNILAVRAS 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021 

Lista para os alunos NOVATOS 
 

ENSINO MÉDIO 

3ª SÉRIE 
 

Prezados(as) Pais, Mães e/ou Responsáveis, 
 
Bem-vindos à 3ª série do Ensino Médio!  
No decorrer do ano letivo, nossos(as) alunos(as) farão uso de alguns materiais individuais e 
coletivos, os quais, vocês precisarão adquirir. Outros poderão ser solicitados de acordo com as 
diversas atividades teóricas e/ou práticas propostas ao longo do ano. 
 

MATERIAL 1 – Uso individual 
Sugerimos que o material seja identificado com o nome do(a) aluno(a). 

 Cadernos para todas as disciplinas ou 01 caderno universitário 

 01 Estojo 

 Lápis, canetas e borrachas serão materiais necessários para todo o ano letivo 

 01 Pasta catálogo com 50 plásticos (para Produção Textual) 

 01 Caneta marca texto  

 01 Corretivo de fita 

 01 Cadeado com duas chaves (sendo uma reserva) para o escaninho 
 

MATERIAL 2 – Material de Arte 
Deverá ser entregue na Secretaria do Colégio, nos dias 30 e 31 de janeiro de 2021,            

em um único pacote, devidamente identificado com o nome completo do(a) aluno(a). 

 02 Folhas de papel Paraná 

 02 Folhas de papelão holler A3 

 02 Potes de tinta guache 250ml  (verde claro) 

 02 Vidros de tinta PVA Acrilex (marrom e rosa escuro) 
 01 Folha de papel cartão (azul) 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
Sistema de Ensino ELEVA 

 
O link para aquisição do material didático será encaminhado via e-mail                          

e deverá ser adquirido até a última semana do mês de janeiro.  
 Ressaltamos que, a sua utilização dos livros ocorrerá logo na primeira semana de aula. 

 
 

UNIFORME 
Gentileza identificar cada peça do uniforme com o nome do(a) aluno(a) 

USO IMPRESCINDÍVEL DIARIAMENTE 

 Calça, bermuda azul marinho com a logomarca do Colégio 

 Camiseta com a logomarca do Colégio 

 Para os dias de frio casaco ou camiseta de manga longa com a logomarca do Colégio 
 Jaleco padrão Colégio UNILAVRAS para as aulas de Laboratório 

 Tênis (não usar chinelos, sandálias etc.) 
 

O Uniforme poderá ser adquirido nas diversas confecções da cidade. 



 

AVISO IMPORTANTE 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 4 DE FEVEREIRO DE 2021 – 7h até 12h30 
 

 

 

 

 


