
Início do Ano Letivo: 03/02/2020 (segunda-feira) 
Todo o material coletivo será recolhido 
em sala no primeiro dia de aula. 

Ano 
Letivo
2020

ENSINO MÉDIO
SiStema de enSino - Ftd - 1ª Série em (Kit anual) + oPee - emPreendedoriSmo e Projeto de Vida - leo Fraiman

SiStema de enSino - Ftd - 2ª Série em (Kit anual)
SiStema de enSino - Ftd - Pré-VeStiBular (Kit anual)

material de uSo indiVidual material adquirido no Colégio

02 Cadernos Universitários

01 Estojo: lápis, borracha, caneta azul, caneta preta, caneta 
vermelha, marca texto.

01 Pasta “L” transparente.

500 Folhas de sulfite A4 – 210x297mm (Chamex) – Trazer no 
primeiro dia de aula.

01 Caderno de ditado
01 Agenda (sem custo)

liVroS de literatura: a indicação será feita no início do ano letivo de 2020, após a divulgação das 
listas dos vestibulares.

uniForme

• Calça jeans;
• Camiseta com emblema do colégio (azul-marinho);
• Moletom do Colégio (azul-marinho);
• Tênis.
O uso do uniforme é obrigatório. Nos dias mais frios não será aceito 
nenhum outro moletom que não seja da escola. Marcar os unifor-
mes com caneta de tecido. O Uniforme poderá ser adquirido na loja 
Estatex - (45) 3025-4999.

• O aluno deve ter em casa um dicionário e uma gramática para 
estudo e consulta;

• Durante o ano letivo serão solicitados livros literários/para-
didáticos para aquisição;

SoliCitamoS atenção àS SeguinteS orientaçõeS:

• Todo o material deverá estar devidamente identificado;
• No primeiro dia de aula trazer um caderno e o estojo;
• Em razão das disposições legais sobre os direitos de autoria, 

não se permite o uso de cópias;
• O caderno universitário deve contemplar todas as disciplinas, 

inclusive, a disciplina de Ensino Religioso.
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@colegiosaojosefoz

@colegiosaojosefoz

www.cvsaojose.com.br

REDE VICENTINA DE

EDUCAÇÃOColégio Vicentino São José
Um projeto de vida!

colegiosaojose@cvsaojose.com.br

(45) 3521-6700

Av. Brasil, 1590, Centro, Foz do Iguaçu - PR

CONHEÇA NOSSOS 
CANAIS DE COMUNICAÇÃO

Os DEMAIS materiais poderão 
ser adquiridos na papelaria

 www.encopelpapelaria.com.br 
Centro: (45) 3521-5400

República Argentina: (45) 3522-2202
JK: (45) 3521-5414

Instruções para compra do material didático FTD

Pelo código ao lado, veja o vídeo 
de como utilizar a plataforma.


