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Coleção Sistema Farias Brito, adquirida por 
meio do link abaixo, contendo: 
 4 livros multidisciplinares (Arte, Geografia, 

História, Língua Portuguesa); 
 4 livros multidisciplinares (Física, 

Matemática, Química); 
 1 livro anual de Biologia; 
 1 livro anual de Filosofia. 
Acesse: www.sistemafb.com.br 
 
 
 

FÍSICA, QUÍMICA E BIOLOGIA 
 Jaleco ou Avental 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 Livro - Gramática: texto, reflexão e uso 

Willian Cereja e Thereza Cochar 
Editora Atual – 5ª Edição/2016 
ISBN: 9788557690097 
Observação visual: capa amarela 

Sugestão de dicionários:  
 Dicionário Aurélio (Mini) - Editora Positivo 

ou 
 Pequeno Dicionário Houaiss - Ed. Moderna 

ou 
 Minidicionário da Língua Portuguesa 

Silveira Bueno - Editora FTD 
 

LÍNGUA INGLESA 
 Adquira o material didático por meio do 

link: disal.com.br/colegiocaetano, com 10% 
de desconto. 
O pagamento pode ser à vista ou parcelado. 

 Dicionário Português/Inglês/Português 
Sugestão: Oxford Student’s Dictionary 
Editora Oxford                 

 01 caderno 60 folhas 
 Para os alunos novatos, o livro será indicado 

após o nivelamento. 
 Demais alunos, conforme orientação 

enviada via WhatsApp. 
 

 
REDAÇÃO 
 01 pasta catálogo preta com 50 plásticos 
 
 
 
 01 caderno de 96 folhas para cada disciplina 

ou fichário dividido em partes (uma para 
cada disciplina) ou 02 cadernos grossos 
divididos em partes (uma para cada 
disciplina) 

 02 lápis pretos  
 01 borracha 
 01 caixa de lápis de cor 
 01 tesoura sem ponta 
 02 canetas marca-texto 
 01 régua rígida de 30cm, esquadro, 

transferidor e compasso 
 03 canetas: azul, preta e vermelha 
 01 apontador com depósito 
 01 frasco de cola branca 90g 
 01 pasta sanfonada tamanho A4 com 12 

repartições 
 Agenda 2020 
 
ATENÇÃO: Não será permitido o uso de estilete 
para apontar lápis.  
 
 
 

 Os alunos deverão trazer seus livros e 
cadernos devidamente encapados com 
plástico e etiquetados com nome e turma 
do aluno. 

 A lista de livros literários será divulgada no 
início das aulas em 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


