
 

 
 

 20 folhas de papel vergê branco ou creme 
 1 bloco de folhas de papel canson – A3 
 1 estojo de aquarela “Faber Castell” ou “Acrilex” 
 1 caixa de lápis de cor aquarelável 
 1 caderno de arte A5, tipo Moleskine (qualquer outra marca), sem pauta 

ou pontilhado 
 1 estojo contendo:  
2 canetas permanentes pretas 
2 canetas “Ultra Fine” preta 
1 lápis grafite 2B 
1 lápis grafite 4B 
1 lápis grafite 6B 
1 pincel pequeno redondo para aquarela 
1 pincel médio redondo para aquarela 
1 borracha “Staedtler” ou “Mono” (para desenho) 
1 apontador 
1 marca texto (qualquer cor) 
1 tesoura 
1 tubo de cola bastão “Pritt” (40g) 
1 caneta gel prateada 
1 caneta gel dourada 

 

 1 caderno ou fichário 
 

 Livro:  
 
 

 
 
AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. 
Vereda Digital: Fundamentos da biologia moderna. 5 ed. 
Moderna, 2017. (Volume único) 

Obs.: A compra do livro é opcional. Recomendamos a aquisição do livro apenas 
para o estudo dos textos de referência. 
 



 

 1 caderno (96 folhas) ou fichário  
 

 Livro: 
 

 
 
CAMUS, Albert. O estrangeiro. Best Bolso.  
ISBN: 9788577992706 (adquirir preferencialmente o livro 
físico)  
 

 1 caderno (96 folhas) 
 

 Livro: 
 
 
 

 
 
PIETROCOLA, Maurício (et. al). Física: conceitos e 
contextos, v. 1. Editora do Brasil. (opcional) 

Obs.: A compra do livro é opcional. Recomendamos a aquisição do livro apenas 
para o estudo dos textos de referência. 
 

 

 Livro:  
 

 
 
 
FERREIRA, Graça Maria Lemos. Atlas geográfico: espaço 
mundial. 5. ed. Moderna, 2019.  
ISBN: 9788516117931 

Obs.: Ou qualquer outro atlas geográfico atualizado que o aluno possuir. 
  



 

 

 1 caderno (96 folhas) ou fichário (opcional) 
 1 pasta para arquivo de textos/artigos (opcional)  

 
 Livro:  

 
 

 
 
HARARI, Yuval Noah. Sapiens: uma breve história da 
humanidade. Companhia das letras. 2020.  
ISBN: 9788535933925 

 

 1 caderno ou fichário (o mesmo utilizado em 2020)  
 Fone de ouvido, para ser usado nos computadores do laboratório da 

escola. 
 

 Livros:  
 
 

 
HAUGNES, Natasha; MAHER, Beth. Northstar: reading and 
writing – with Myenglishlab (Level 2). 4. ed. Longman, 
2015.  
ISBN: 9780134662138 

Obs. 1: A edição solicitada acompanha o Myenglishlab, que é um componente 
com exercícios extras, atividades e avaliações na internet. Não serão aceitas 
edições sem esse componente.  
Obs. 2: NÃO SERÃO ACEITOS LIVROS USADOS OU COMPRADOS EM SEBOS. 
 

 
 
 
 
 
THE IMITATION GAME. (Level 3) Richmond, 2016. 
ISBN: 9781407167282  

Obs.1: O mesmo utilizado no 9º ano de 2020. 
Obs.2: Alunos novos precisam adquirir.  



 

 1 caderno ou fichário  
 

 Livro: 
 
 

 
PRATA, Antônio. Nu, de botas. Companhia das Letras. 
ISBN: 9788535923513 (adquirir preferencialmente o livro 
físico) 
 

 1 fichário 
 1 calculadora científica (sugestão: HP 10s scientific calculator) 
 1 bloco de folhas sem pauta do Colégio (adquirir na gráfica do Colégio) 
 1 bloco de papel milimetrado A4 
 1 bloco de fichas pautadas 6x9  
 1 pasta plástica com elástico tamanho A5 (qualquer cor) 

 

 1 caderno (100 folhas) a ser utilizado até a 3ª série 
 1 pasta para arquivo de exercícios/textos/fichas de laboratório 

 
 Livro: 

 
 

 
 
QUÍMICA para um futuro sustentável. Porto Alegre: AMGH, 
2016. 
ISBN: 9788580555400 (e-book) 

Obs.: Não adquirir o livro físico. 
 
  



 

 1 avental branco de mangas compridas – jaleco (uso obrigatório nos 
laboratórios) 
 

 1 régua – 30cm – transparente (para Artes, Física e Matemática) 
 

 1 "Notebook” com as seguintes configurações mínimas: 
 Sistema operacional ChromeOS (versão 63 ou superior); 
 Tamanho mínimo da tela de 11”; 
 Autonomia mínima de bateria 5 horas. 

 

Seguem sugestões de marcas e modelos vendidos no Brasil, com os seguintes 
itens (preços aproximados em dezembro de 2020 apenas para referência): 
 

Acer Chromebook C7 
(de R$ 1.999,00 a R$ 2.369,00) 
https://br-store.acer.com/notebooks/chromebook 
 
Samsung Chromebook 4 
(R$2.349,00)   
https://www.samsung.com/br/pc/chromebook/ 
 
Lenovo Chromebook 100e (2ª Geração) 
(R$ 2.179,00) 
https://www.lenovo.com/br/pt/chromebook 
 
Samsung Chromebook Plus 
(R$ 3.099,00) 
https://www.samsung.com/br/pc/chromebook/ 

 
  

https://br-store.acer.com/notebooks/chromebook
https://www.samsung.com/br/pc/chromebook/
https://www.lenovo.com/br/pt/chromebook
https://www.samsung.com/br/pc/chromebook/


 

 Será agendada no início do ano letivo. 
 

 Camiseta e com logo do Colégio, de tamanho 
adequado ao aluno, calças, leggings e bermudas deverão ser de cor azul, preta 
ou cinza, meia e tênis. 
 

 É fundamental que os alunos possuam uma câmera com funcionamento 
adequado para que possam participar das aulas remotas. É 
imprescindível que tenham condições de abrir a câmera para assistir às 
aulas. 
 

 Os livros paradidáticos adotados e/ou outros materiais utilizados pelas 
diversas disciplinas serão indicados no decorrer do ano letivo. 
 

 Para informações sobre transporte escolar e compra de uniformes, favor 
consultar o site do Colégio  

            http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html  
 

http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

