
 

 

 

    

LISTA DE MATERIAS 2021 – 1ª SÉRIE 
ENSINO MÉDIO 

Início das Aulas: 08/02/2021 

 Material Individual que permanece com o aluno:  
          

             

Material e 
Quantidade 

Utilização Componente 
curricular 

Período 

1 caneta permanente 
preta 

Usado para contornos e 
acabamentos de pinturas e 
desenhos. 

Multidisciplinar A partir do 1º 
trimestre. 

03 Canetas 
esferográficas. 
01 azul, 01 preta e 01 
vermelha. 

Para desenvolvimento da 
escrita e coordenação 
motora. 

Multidisciplinar 2 (azul e preta) por 
semestre 

01 - Apontadores com 
reservas. 

Necessário para criar ou 
manter uma ponta afiada 
e funcional para um lápis. 
São usados tanto para 
lápis pretos comuns 
quanto para lápis de cor. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

02 - Borrachas brancas. Usadas para apagar a 
escrita equivocada no 
papel que se dá graças ao 
depósito de grafite 
(provindo do lápis) sobre a 
mesma.  

Multidisciplinar 1 por semestre 

01 – Caderno 
Universitário ou 
fichário (para a divisão 
das disciplinas). 

Sistematização dos 
conteúdos trabalhados, 

desenvolvendo a escrita e 
leitura das atividades. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 



1 Régua em acrílico 
resistente, 30 cm 

Necessária para medir 
espaços, fazer trabalhos 
retilíneos e ajudar na 
compreensão da medida 
de comprimento 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

01 Transferidor de 
360º 

Escrita de atividades 
relacionadas a graus e 
desenhos, ajuda no 
desenvolvimento da 
compreensão de medidas 
em graus. 

Multidisciplinar Em todos os dias 
letivos. 

 

 Livros Didáticos, Paradidáticos e Apoio: 
  (Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)     

 

Material e 
Quantidade 

Utilização Componente 
curricular 

Período 

Sistema de Ensino 
Positivo. 1ª série do 
Ensino Médio.  
 

Livro didático que estabelece 
uma relação direta do aluno 

ao conteúdo necessário ao seu 
desenvolvimento intelectual. 

4 Livros Didáticos 
FGB (2 volumes 
por bimestre: 
matemática + 

ciência da 
natureza + 

linguagesns + 
ciências humanas) 

+ 4 Livros de 
Atividades – Guia 
de Estudos (4 vol. 
por bimestre) + 2 
livros IFI Projeto 
de Vida + 2 livros 

Oficina de texto (1 
por semestre)  

Nos dias letivos, nas 
aulas da referida 

disciplina 

 

 Paradidáticos e Apoio: 
(Todos os itens deverão ser identificados com o nome e a série do (a) estudante)  

Os paradidáticos serão indicados posteriormente nos primeiros dias de aula pelo(a) professor(a) 
de cada disciplina. 

 
 



 
 
 

                                             OBSERVAÇÕES: 

 

 Importante verificar a validade dos produtos. 

 Durante o ano letivo de 2021 poderão ser solicitados outros materiais específicos, a fim de 
atender aos projetos de pesquisa ou eventos culturais, comunicados previamente.  

 
“Considera-se material escolar, todo item de uso exclusivo e restrito ao processo didático- pedagógico 
e que tenha por finalidade o atendimento das necessidades individuais do educando durante a 
aprendizagem”. 

 
Nossa lista de materiais escolares está baseada na lei estadual 6.586/94 e 

nas orientações do PROCON – Bahia. 
 
 

 

 
 

 




