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LISTA DE MATERIAIS 2021 - 1º, 2º e 3º ENSINO MÉDIO 
 

Em dezembro de 2020, foi assinada a Resolução CNE/CP Nº 2, que regulamenta a              
retomada gradual das atividades presenciais, garantindo a opção de escolha aos responsáveis            
pela manutenção do ensino remoto até o fim da Pandemia. 

Assim sendo, apresentamos a lista de materiais 2021 de uma forma diferenciada,            
incluímos os materiais que o aluno necessitará caso a família faça a opção de manter o ensino                 
remoto, seja devido a opção feita ou necessidade de permanecer no ensino remoto. 

Para o aproveitamento adequado das aulas remotas, o aluno deve dispor de equipamento,             
preferencialmente computador (pode ser também tablet ou celular) com as ferramentas básicas            
necessárias, microfone, câmera e acesso a internet. 
 
DEVERÁ TER  DISPONÍVEL EM CASA 

● 1 Bloco de Papel Vegetal 
● 1 Bloco de Folha Sulfite 
● 1 Bloco de Folha de Fichário pautada 
● 1 Fone de ouvido com microfone 
● 1 Bola de borracha (para educação física em casa) 
● 1 Corda pequena (para educação física em casa) 
● 1 Colchonete (para educação física em casa) 

 
KIT DE USO DIÁRIO (Presencial ou Remoto) 

● 1 Mochila sem rodinha 
● 1 Agenda (tipo estudante) contendo uma folha para cada dia da semana. 
● 1 Caderno de 100 folhas com divisão ou 1 Fichário grande com blocos de 4 furos. 
● 1 Lápis preto Nº2 Ecolápis Super Soft Black  
● 1 Lapiseira Faber Castell 
● 1 Caneta marca texto 
● 2 Canetas Azuis  
● 2 Canetas Vermelhas 
● 1 Corretivo 
● 1 Borracha Faber Castell 
● 1 Tesoura pequena sem ponta Mundial 
● 1 Tubo de cola bastão Pritt ou 1 Tubo de cola líquida Tenaz 
● 1 Régua de 30 cm. Desetec 
● 1 Estojo  
● 1 Kit de canetas hidrográficas Faber Castell 
● 1 Caixa de lápis de cor (não pode ser aquarela) Faber Castell 
● 1 Fone de ouvido com microfone pequeno  
● 1 Bloco de recado autoadesivo 76 x 76 mm Post-it 
● 1 Garrafinha de água 
● 1 Livro, Projeto de Vida e Atitude Empreendedora - Metodologia OPEE, Leo Fraiman. O              

mesmo será adquirido na escola no início das aulas - Valor R$170,00 
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OBSERVAÇÃO  

Os materiais para trabalhos em classe, cópias de atividades, papéis variados e materiais             
de artes, estão inclusos na taxa de material. O pagamento deve ser feito no retorno do ensino                 
presencial, enquanto estiver no remoto obrigatório não teremos essa taxa. O valor permanece o              
mesmo de 2020 - R$200,00 para os alunos novos, os alunos veteranos que efetuaram esse               
pagamento em 2020 terão um desconto na taxa devido a pandemia (ensino remoto). 

Todos os materiais solicitados precisam de identificação (nome e sobrenome do aluno),            
inclusive o uniforme no retorno presencial. Esta lista de material é de uso diário e obrigatório, sem                 
esses materiais o aluno poderá apresentar dificuldade, resultando em ocorrência ou demais            
medidas cabíveis para o momento. Esses materiais deverão ser repostos sempre que necessário. 

 
IMPORTANTE 

A previsão para o início das aulas permanece no dia 25/01/2021 (segunda-feira).            
Confirmaremos essas informações de retorno presencial - parcial - remoto na semana do dia 18               
ao dia 22 de janeiro, com um comunicado via email aos responsáveis cadastrados no nosso               
sistema e informação das redes sociais do Colégio Viva Vida, pelo Instagram @colegio.vivavida             
ou pelo Facebook /colegiovivavida. 

O Horário de Aula regular é de segunda a sexta, das 07h15 às 12h45 nas segundas e                 
terças também teremos aulas no período vespertino para completar a grade do Novo Ensino              
Médio. 
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