CENTRO EDUCACIONAL DE ANDRADINA
LISTA DE MATERIAL – ENSINO MÉDIO (1º, 2º E 3ÃO) – 2021
QUADRO I - Material Individual do Aluno:
Quant.
01
02
02
01
01
01

Material
Caderno Universitário de 10 matérias
Canetas esferográficas (azul e vermelha)
Lápis preto
Borracha branca macia
Caneta destaca texto
Régua transparente – 30 cm

Quant.
01
01
01
01
01

Material
Compasso
Par de esquadros
Transferidor – 180°
Calculadora Simples
Tesoura de ponta arredondada

QUADRO II-Material a ser entregue na secretaria:
****Para alunos novos e para aqueles que não entregaram toda a lista em 2020
500 fls papel sulfite A4 (branco);
200 folhas papel sulfite A4 (verde claro)
*Outros materiais poderão ser pedidos pelo Professor no decorrer do ano letivo de acordo com a necessidade em
função da construção dos projetos pedagógicos.
QUADRO III - Livros Paradidáticos:
Os livros paradidáticos que farão parte do projeto de leitura serão solicitados ao longo do ano letivo, sempre com
antecedência, pela professora de Língua Portuguesa. Todos os livros deverão estar disponíveis para leitura do aluno na
data indicada pela professora. É de suma importância adquirir os respectivos livros dos Projetos Literários com
antecedência para que o aluno possa participar ativa e adequadamente. Não deixem para comprar os livros na última
hora, para que o aluno não fique prejudicado.
Não será permitido trazer cópias de livros (lei 9.610 de 19/02/1998-Direitos Autorais).
OBSERVAÇÕES:
• Reaproveitar os objetos dos anos anteriores que estiverem em bom estado, inclusive os cadernos.
• A relação dos materiais do QUADRO III (Obrigatório para alunos novos e para aqueles que não entregaram toda
a lista em 2020), deverá ser entregue na secretaria da escola, preferencialmente no período de 18 a 23 de janeiro de
2021. Em caso de não entrega até o dia 19/02/2021, será cobrado uma taxa no dia 08 de março de 2021, no valor
correspondente respectiva lista de material. O prazo de entrega dos materiais para matrículas após a data acima, será
de 1 mês. É de suma importância enviar os respectivos livros dos Projetos Literários com antecedência para que o
aluno possa participar ativa e adequadamente. Não deixem para comprar os livros na última hora, para que o aluno
não fique prejudicado. Não será permitido trazer cópias de livros (lei 9.610 de 19/02/1998-Direitos Autorais).
• O material individual do aluno deverá ser mantido completo durante o ano todo e reposto sempre que necessário.
Recomendamos para que o aluno traga uma toalhinha para o momento do lanche.
• Etiquetar e identificar TODOS OS MATERIAIS INDIVIDUAIS DO ALUNO, inclusive mochilas, lancheiras e uniformes
(de verão e de inverno) em local visível.
• O aluno deverá trazer para a escola apenas o “material que será utilizado no dia”, evitando assim o excesso de
peso na mochila.
• O uso do uniforme é obrigatório, mesmo no contraturno: camiseta do CEA, calça ou bermuda (comprimento na
altura do joelho) preta ou jeans. Não será permitido o uso de calça rasgada acima dos joelhos. Por questão de
segurança, o calçado deverá ser tênis (sendo o mesmo de uso obrigatório na Educação Física) ou sapato fechado sem
salto. O uso de chinelos de dedos só será permitido com recomendação médica por escrito.
• É PROIBIDO trazer estilete e Errorex ou similares.
• Nossos contatos: SOE (Serviço de Orientação ao Estudante) 18- 98205-0501; whatsApp (18) 99751-8638; site:
www.ceandradina.com.br (Boletim on-line)

•

I REUNIÃO ONLINE DE PAIS: orientações gerais para o ano letivo de 2021, sua presença é muito importante para
o bom desempenho de seu filho:
DATA
19/01/2021
20/01/2021
21/01/2021
22/01/2021

•

HORÁRIO
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30
08h30 às 09h30

CURSOS
INFANTIL
FUNDAMENTAL I
FUNDAMENTAL II
ENSINO MEDIO

Previsão para o Início das aulas – 2021:

DATA
Modelo
25/01/2021 Remoto: Avaliação Diagnostica + Revisão de conteúdos

01/02/2021 Presencial escalonado (conforme Decreto Estadual/Municipal)

01/02/2021 PROGRAMA BILÍNGUE- presencial (-conforme Decreto
Estadual/Municipal)

CURSOS
INFANTIL
FUNDAMENTAL I e II
ENSINO MEDIO
INFANTIL
FUNDAMENTAL I e II
ENSINO MEDIO
INFANTIL ( G 4 e G 5)
FUNDAMENTAL I ( 1º ao 5º ano)
Equipe CEA

