
       

 
 

LISTA DE MATERIAL – 2022 
1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 

 
UNOI Educação (Material pedagógico físico e digital)  

 
Todas as disciplinas serão contempladas pelo UNO 

• BIOLOGIA 

• FÍSICA 

• QUÍMICA 

• INGLÊS 

• LITERATURA 

• GRAMÁTICA 

• ESPANHOL 

• ARTE 

• MATEMÁTICA 

• HISTÓRIA 

• GEOGRAFIA 

• SOCIOLOGIA 

• FILOSOFIA

 

O UNOI educação é reconhecido como um dos projetos educacionais mais inovadores da América Latina. 

“Estudamos, discutimos e integramos as melhores propostas da comunidade educativa internacional para sugerir e 

descobrir caminhos inovadores para as escolas parceiras.  Unindo discussões sobre o que existe de mais avançado 

em pedagogia, tecnologia, avaliação e formação continuada do corpo docente, colaboramos para uma escola 
inspiradora, inteligente, interativa e integral.” 
 
Para adquirir este material: 

 

Passo 1  
Acesse: https://www.unoeducacao.com/ e clique em “Acesso às Plataformas”. Em seguida, selecione 

“Plataformas”. Logo após, clique em “Família”. Depois, clique em “Pagamento”. No primeiro acesso, serão 
solicitados o CPF do responsável financeiro (o mesmo fornecido previamente à escola) e o e-mail do responsável. 

 
Passo 2 

Validação do e-mail. 

Você irá receber um e-mail de confirmação e, ao clicar neste link, você será direcionado para a tela de cadastro. 
 

Passo 3 
Cadastre seus dados pessoais 

Os dados inseridos nesta tela serão replicados na nota fiscal. 

 
Passo 4 

Valide os alunos sob sua responsabilidade 
Verifique todos os dados do(s) aluno(s). Se estiverem corretos, no campo “Relacionamento”, selecione a opção que 

se encaixa e clique no botão “Validado”. 
Em seguida, clique em “Continuar”. 

 

IMPORTANTE: caso exista alguma divergência, marque a opção “Recusar aluno” e informe o motivo. Aguarde o e-
mail com as correções necessárias para o novo acesso. 

Concluída essa etapa, o(s) aluno(s) passa(m) a ser considerado(s) devidamente regularizado(s) e uma nova validação 
poderá ser feita. 

 

Passo 5 
Efetue o pagamento 

Agora, você irá verificar todos os alunos que estejam vinculados ao CPF de dados do faturamento. Se tudo estiver 
correto, você irá clicar no botão “Pagar”. 
 

https://www.unoeducacao.com/


Passo 6 

Dados de faturamento 

Agora, você irá validar os “Dados pessoais” e os “Dados de faturamento”. 
 

Passo 7 

Escolha uma forma de pagamento e clique em “Pagar”. 
 

IMPORTANTE: ao realizar o pagamento você receberá a confirmação da compra com um voucher (comprovante do 

pagamento) para apresentar no colégio e retirar o material. 
 
Pagamentos realizados até 31/01/2022 poderão ser parcelados em até dez vezes sem juros. A partir de 

fevereiro, o número de parcelas será reduzido progressivamente. 

 

             Cadernos ou fichário para todas as matérias. 
 

 
 

 ARTE:  
Obs.:   Caso o estudante já tenha algum dos materiais de Arte solicitados, poderá reutilizar em 2022 
 

 
 
 
. 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

● Além dos materiais relacionados, os estudantes deverão ter também materiais de apoio para as aulas, tais como: 

    caneta esferográfica, borracha, apontador, lápis, lápis de cor, cola, tesoura, régua, recurso tecnológico 
(celular, fone de ouvido, tablet, notebook ou Chromebook). 
● Identificar os materiais com nome e ano. 
● Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo na Plataforma digital de leitura Árvore de 

Livros (sem custos). 

             ATENÇÃO: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: 1 AVENTAL BRANCO COM MANGAS COMPRIDAS. 
 

 

 ORIENTAÇÕES PARA O 1º DIA DE AULA 
● Horários:  Entrada: 7h25 – Saída: 13h30 

● Trazer para a escola apenas um caderno e uma caneta (deixar todo o material escolar em casa) 

● Os estudantes novos deverão entrar pela portaria da Rua Guaxinduva, 147. 
 

 INÍCIO DAS AULAS: 24 de janeiro de 2022 

 

 PRODUÇÃO DE TEXTO: 
 

LETRUS – Chave de acesso Plataforma para a produção de textos 

 

OBS: O pagamento deverá ser realizado diretamente na Secretaria do Colégio até 18 de fevereiro de 2022 no 

valor de R$ 147, 70 que poderá ser pago em dinheiro ou cartão de crédito. 

• 1 tubo de cola branca líquida 

• 1 bloco de canson A3 

• 1 pincel chato de cada: nºs 4, 8 e 16 ou um fino, 
um médio e um grosso 

• 1 pincel redondo de cada: nºs 4, 8 e 16 ou um fino, 
um médio e um grosso -macios (para usar com 
aquarela) 

• 1 godê 

• 1 caixa de giz pastel (seco ou oleado) 

• camiseta grande (velha) e pote plástico (para as 
atividades de tinta e argila) 

• 1 pasta A3 para transporte dos materiais e do 
canson A3 (qualquer pasta resistente) 

 

 

• 1 lápis de cada: HB, 2B, 4B e 6B 

• 1 esfuminho nº 4, 5 ou 6 

• 1 borracha macia 

• 1 régua de 30 cm transparente 

• 1 conjunto de canetinha hidrocor (várias cores) 

• 1 caixa de lápis de cor (no mínimo 24 cores) 

• 1 caixa de lápis aquarelável ou 1 caixa de aquarela 

• 2 canetas pretas de pontas porosas permanentes, 
uma grossa e uma fina 

• 1 pote de tinta acrílica nas cores vermelha, azul, 
amarela, branca, roxa e preta 

• 1 tesoura sem ponta 
 

 

 

REUNIÃO GERAL DE PAIS:  29 de janeiro de 2022 (presencial ou online) - A confirmação do horário 
será feita via e-mail em janeiro de 2022.  
 

 


