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Materiais de Uso Comum: 1 Régua de 30cm incolor (não dobrável), 1 Lápis preto ou lapiseira, 1 Borracha (macia), 1 Caneta (azul ou 

preta), 2 canetas marca texto de cores diferentes e 1 bloco de notas adesivas 

 10 Cadernos de 96 folhas (universitário): 

o Química 

o Matemática 

o Biologia  

o Física 

o Língua Portuguesa 

o Literatura (a ser utilizado nos anos seguintes) 

o Fundamentos Humanos e Cristãos (a ser utilizado nos anos seguintes) 

o Idiomas 

o Redação (a ser utilizado nos anos seguintes) 

o Unidades Curriculares Eletivas (deverá ser dividido em 3 partes, conforme escolha do estudante) 

 Diário de Bordo - Projeto de Vida (a ser utilizado nos anos seguintes) 

o O estudante não deverá comprar o caderno, mas sim, separar folhas não usadas de cadernos do ano anterior para 

construção do Diário de Bordo em aula, no início do ano letivo 

 

Materiais Didáticos:  

 
 

 

 

 

 

 

Materiais Paradidáticos:  

1º trimestre: Os 

Miseráveis, de Victor 

Hugo (tradução e 

adaptação de Walcyr 

Carrasco) 

ISBN: 9788516079734 

2º trimestre: Cinco 

minutos, de José de 

Alencar 

ISBN: 851603933 

 

 

3º trimestre: O 

pagador de 

promessas, Dias 

Gomes  

(Editora Bertrand) 

ISBN: 9788528603170 

 

A compra dos materiais paradidáticos não é obrigatória, mas a leitura dos exemplares será e fará parte dos instrumentos avaliativos 

do componente curricular de Literatura. Exemplares também estarão disponíveis na biblioteca do Colégio. 

Para as famílias que optarem pela compra dos Materiais Paradidáticos, a distribuidora WAL LIVROS disponibilizou um código de 

acesso para aquisição com desconto. 

Site para compra: https://bit.ly/COLEGIOSAOJOSE   Código do site para obter o desconto: SÃOJOSÉ 

Site para compra: www.unoeducacao.com/plataformas/familia/ 
 
Informações, dúvidas, esclarecimentos: 
Whatsapp (51) 9-9300-9692 | Fixo (51) 3516-9969 | E-mail: contato@wallivros.com.br 

 

Tutorial: ACESSAR INFORMAÇÕES 

 
A compra do Projeto Educacional UNOi poderá ser realizada 72 horas úteis após a efetivação da matrícula 

http://www.saojosecaxias.com.br/
https://bit.ly/COLEGIOSAOJOSE
http://www.unoeducacao.com/plataformas/familia/
mailto:contato@wallivros.com.br
https://drive.google.com/file/d/17u1p1_Jj4g40EeUy8u4VVVsa9uokneWR/view?usp=sharing
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Uniforme: É obrigatório o uso do uniforme diariamente 

Jaleco branco (o uso de jaleco branco será obrigatório em aulas nos laboratórios) 

 

 

 

 

Observações Importantes: 

 A agenda escolar será fornecida pelo colégio no início do ano letivo 

 Recomendamos prezar pela simplicidade dos materiais e, se possível, reutilizar do ano anterior 

 Em todos os materiais diários, individuais, além do uniforme, deve constar o nome do estudante em local visível 

 Materiais didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar 

 O login digital da plataforma UNOi é válido somente para o ano letivo 2023 

 Durante o ano poderão ser solicitados: materiais para reposição conforme a necessidade, outros materiais específicos para 

atividades que serão desenvolvidas nos projetos 

 

Datas Importantes: 

 Dia 10/02/2023 às 17h30min: Reunião de Pais - A presença dos responsáveis é imprescindível!  

 Dia 11/02/2023 às 9h: Recepção de estudantes novos 

 Dia 13/02/2023 às 7h30min: Início das aulas para todos os estudantes 

 

Entrega do material das compras online no Colégio (Pátio Verde): 

 Dia 10/02/2023 das 8h30min às 19h30min  

 Dia 11/02/2023 das 9h às 12h 

 

http://www.saojosecaxias.com.br/

