
 

Fone: (54)21026100 

 

LISTA DE MATERIAL  2021 

1ª série do Ensino Médio  

 

QUANTIDADE MATERIAL 

06  Cadernos Universitários com espiral de 2 disciplinas ou fichário 

01 Minidicionário de Língua Espanhola 

01 Minidicionário de Língua Portuguesa 

01 Calculadora comum 

02  Lápis ou lapiseira 

01 Borracha 

04  Canetas esferográficas – azul, preta, vermelha e outra cor 

01 Caneta Marca texto 

01 Régua 30cm 

01 Cola 

01 Corretivo 

01 Tesoura 

01 Apontador 

01 Compasso 

01 Transferidor  

01  Caixa lápis de cor c/12 

01 Pasta com 20 plásticos para atividades 

Durante o ano letivo, outros materiais poderão ser solicitados para atividades 

específicas/projetos 

 

 



 

MATERIAL DIDÁTICO 2021  

 

Quando o estudo se integra à vida, o aprendizado chega em seu máximo potencial. 

Nós acreditamos que a cultura do estudo é o principal ponto de partida para o crescimento do ser humano. 

Estudar é mais que assimilar conteúdos, é construir consciência, criticidade e cidadania e esse é nosso 

direcionamento ao produzir as soluções educacionais SAS. Soluções personalizadas em Educação.  A 

Coleção Integrada abrange as diversas áreas do conhecimento, dispondo de informações atuais e 

atividades contextualizadas que estimulam o aluno a dominar linguagens, compreender fenômenos, resolver 

situações problema, construir argumentação e elaborar propostas e estratégias para atuar eticamente em 

seu cotidiano habilidades que são avaliadas no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os objetos de 

conhecimento definidos na Matriz de Referência do ENEM são estruturados e desenvolvidos de forma 

progressiva. O Aluno da 1ª série receberá no decorrer do ano letivo 6 cadernos integrados e os materiais 

suplementares. Na primeira semana de aula os alunos receberão o material 1 e 2 Integrado e todo o 

suplementar. Durante o ano letivo serão entregues o Integrado 3, 4, 5 e 6. 

MATERIAL INTEGRADO  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATERIAL SUPLEMENTAR 
 

 
 
 



 
 

UNIFORME DO COLÉGIO 

 

 

O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula, e todas as peças devem ser 

identificadas com o nome do aluno.    Onde adquirir: 

 

        CONFECÇÕES MARILDE -  PARNAÍBA, 392 SÃO BENTO, BENTO GONÇALVES –  

                                           FONE:  54)3055 2352   

 

HORÁRIO ESCOLAR 

 

Manhã: 7h30min às 11h55min 

Tarde: 13h às 15h – Plantões tira dúvidas  
 

DATAS IMPORTANTES 

 

Início do Ano Letivo:  22/02/2021 

 

ACESSO AO PORTAL MUTIRÃO 

 

Acesse nosso site www.mutirao.com.br  

No Portal Mutirão você deve selecionar (somente no início do ano Letivo será disponibilizado) 

 Unidade: Bento Gonçalves  

  Eu sou: Aluno ou Responsável 

  Login: Nº da MATRICULA do(a) aluno(a)        

 Ex.: 0654321 

 Senha: Dia e mês de nascimento do(a) aluno(a) ou CPF do(a) aluno(a) 

 Ex.: Data de nascimento: 01/01/2000 – Como digitar a senha: 0501 

 Ex.: CPF: 000.000.000-00 – Como digitar a senha: 00000000000 

 

https://webmail.aleducacional.com.br/owa/redir.aspx?C=sYc8MZpEHU-Yc4NbeDQbnBKokExvwtAI-c5mfvwHJzMsl-2Do50F8jwwpLQ-viz2byGatOVqwe0.&URL=http%3a%2f%2fwww.mutir%c3%a3o.com.br


             


