
  

Lista de Material 2022 

Novo Ensino Médio (1º ano). 
  

Material Regular (Os alunos devem identificar todo o material): 

• Apostilas da Editora Eleva (a aquisição deve ser feita no Centro de Atendimento Acadêmico, por meio de assinatura de contrato); 

• 1 caderno universitário 12 matérias; 

• 1 dicionário Inglês/Português; 

• 1 minidicionário da Língua Portuguesa;  

• 1 agenda. 

Sugestão: Pasta-arquivo com elástico. Nesta pasta, os alunos poderão arquivar as provas, os trabalhos, redações, por disciplina.  

Material de Artes: 

• 1 lápis 6B; 

• 1 tesoura;  

• 1 pasta para arquivo dos trabalhos (Sugestão: pasta catálogo com 50 plásticos); 

• 1 tubo de cola branca; 

• 1 régua; 

• 1 borracha;  

• 1 caixa de lápis de cor; 

Para ser entregue na direção na primeira semana de aula: 

• 100 folhas de papel A4 branco;  

• 1 bloco de desenho branco – Canson A3 140g/m2; 

• 1 pacote de 50 folhas papel A4 colorido – papel criativo 80g/m². (Material de grande importância em cores neon ou escuras). 

   

Material Didático:  

O Colégio da Univille é conveniado ao Sistema Educacional Eleva e adota 03 apostilas da Formação Geral Básica + 02 apostilas Projeto 
Integrador + 02 apostilas Itinerário Formativo + apostila de Interpretação de Texto + material do LIV (Laboratório de Inteligência de 

Vida). O material didático poderá ser pago em até 10x através de parcelamento no boleto bancário.  

  

Uniforme Escolar:  

O uso do uniforme é obrigatório em todas as atividades escolares, inclusive no período de exame final. É composto de: camiseta manga 

curta ou longa, agasalho de elanca ou microfibra, bermuda, jaqueta de inverno, blusa de moletom. O uniforme escolar deverá estar 

identificado.  

   

Confecções:  

• Confecções Odete 
Rua Barão do Rio Branco, 466, centro, São Bento do Sul – Telefone e WhatsApp: 3634 - 1369.  
 

Os pais que desejarem pesquisar valores e adquirir os uniformes em Joinville poderão procurar as confecções:  

  

• Beko’s Confecções Uniformes Escolares  

Endereço: Rua Padre Kolb, nº 1485, Anita Garibaldi.  Telefone: (47) 3433-5964. 

Horário de atendimento: 8:30 às 12:00 – 13:00 às 18:30  

 

• MOZZA Uniformes Escolares  

Endereço: Av. Coronel Procópio Gomes, nº105, Bucarein. Telefone: (47) 3422-7311. 

Horário de atendimento: 8:30 às 12:00 – 13:00 às 18:30 e Sábados das 8:30 às 12:00  

 

Observação: A escola não se responsabiliza pela qualidade do material.  
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