
Nossa missão é: Promover o desenvolvimento acadêmico, social e espiritual, sem 
distinção de qualquer natureza, através da prestação de serviços educacionais, como 
agente transformador fundamentados nos princípios evangélicos e franciscanos. 

 

 
 

 LISTA DE MATERIAL 2020 
1º ANO – ENSINO MÉDIO 
• REUNIÃO DE PAIS – 01/02/2020 
• ENTREGA DE MATERIAIS – 27/01/2020 
• INÍCIO DAS AULAS – 27/01/2020 
 
MATEMÁTICA  
• 1 Caderno com 50 folhas  
PORTUGUÊS  
• 1 Caderno com 50 folhas  
HISTÓRIA  
• 1 Caderno com 50 folhas  
GEOGRÁFIA  
• 1 Caderno com 50 folhas 
FILOSOFIA 
• 1 Caderno com 50 folhas  
SOCIOLOGIA  
• 1 Caderno com 50 folhas 
LITERATURA  
• 1 Caderno com 50 folhas  
• 1 Pasta de fichário com 50 folhas pontadas 
PRODUÇÃO TEXTUAL  
• 1 Caderno com 50 folhas 
• 1 Pasta de fichário com 50 folhas pontadas 
Biologia/FÍSICA / QUÍMICA  
• 1 Caderno com 50 folhas (Química)  
• 1 Caderno com 50 folhas (Física)  
• 1 Caderno com 50 folhas (Biologia) 
 
• 1 Jaleco Branco de Manga Comprida (Para uso 
no Laboratório de Biologia, Física e Química) 
 
ARTES (material deverá ser embalado 
separadamente e identificado com nome 
completo) 
• 1 Guache Laranja 250ml  
• 3 Cartolina Preta 
• 100 folhas de sulfite colorido A4  
• 2 Revistas (Velhas) 
• 1 Rolo de Fita Crepe larga 
• 1 Bloco de Papel Canson A3 
• 3 Folhas de Papel Sulfitão Branco 
 
ARTES (material que fica com o aluno) 
• 1 Caderno com linhas de 50 folhas 
• 1 Caixa de Lápis de cor  
• 1 Régua de 30cm  
• Giz de Cera  
• Canetinha Hidrográfica  
 
OBS: Durante o ano, serão solicitados alguns 
materiais relacionados ao conteúdo trabalhado 
nos trimestres 
 
 

 
 
LIVROS PARADIDÁTICOS 
1. O auto da barca do Inferno, Gil Vicente  
2. O Mulato / Autor: Aluísio Azevedo  
3.Felicidade Clandestina – Clarice Lispector  
 
O sistema de Ensino Uno- Moderna é composto 
por um fichário com as apostilas de todas as 
disciplinas, para adquirir estamos 
disponibilizando o manual a baixo. 



Escolha uma forma de pagamento e clique em Continuar.5O PASSO

FORMAS DE PAGAMENTO

Pagamentos realizados até 31/01/2020 poderão ser parcelados em até dez vezes sem juros.
A partir de fevereiro, o número de parcelas será reduzido progressivamente até o mês de 
outubro, quando fi cará uma vez sem juros.
Para sua conveniência, será possível utilizar até dois cartões de crédito para pagamento.

As compras realizadas à vista entre novembro e dezembro terão o desconto mencionado abaixo.

As compras realizadas entre novembro e dezembro terão o desconto mencionado abaixo.

Pagamentos realizados até 31/12/19 poderão ser divididos em duas parcelas. A partir 
de 1/1/20, o boleto bancário será somente à vista. As compras realizadas à vista entre 
novembro e dezembro terão o desconto mencionado abaixo.

Cartão de crédito

Boleto bancário

Transferência eletrônica em parcela única

nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/20 abril/20 maio/20 jun/20 jul/20 ago/20 set/20 out/20

10× 10× 10× 9× 8× 7× 6× 5× 4× 3× 2× 1×

nov/19 dez/19

7% 5%

nov/19 dez/19 jan/20 fev/20 mar/19 abr/20 maio/20 jun/20 jul/20 ago/20

Pagamento até 30/11/19 3× 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

Pagamento até 31/12/19 2× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

Pagamento a partir de 31/1/20 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1× 1×

nov/19 dez/19

7% 5%

nov/19 dez/19

5% 3%
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Acesse: unoieducacao.com. Clique em Acesso às plataformas, em seguida 
selecione Pagamento Unoi educação. No primeiro acesso serão solicitados o 
CPF (o mesmo fornecido previamente à escola) e a data de nascimento do aluno.
Importante: Os responsáveis que já efetuaram seu cadastro no Ciclo de 2019 
devem utilizar a mesma senha para o ciclo de 2020, acessando Já tenho cadastro.

Importante: 
Os dados de faturamento para emissão da Nota Fiscal serão os mesmos 
preenchidos nos dados cadastrais. Caso deseje que o faturamento seja 
feito em nome de outra pessoa, selecione a opção Utilizar outro e 
preencha os dados correspondentes. 
Atenção: Ao realizar o cadastro você receberá um e-mail de validação dos 
dados informados.

Importante: Caso exista alguma divergência, marque a opção Recusar 
aluno e informe o motivo. Aguarde o e-mail com as correções necessárias 
para novo acesso. Concluída essa etapa, o aluno passa a ser considerado 
devidamente regularizado e uma nova validação poderá ser feita.

Cadastre seus dados pessoais: Preencha todos os campos solicitados.

Valide os alunos sob sua responsabilidade: Verifi que todos os dados 
do aluno; se estiverem corretos, clique no botão Validar aluno. Em 
seguida, clique em Continuar.

1O PASSO

Efetue o pagamento: Clique sobre o nome do aluno para visualizar detalhes 
do valor a ser pago e clique em Efetuar pagamento. Lembre-se: cada aluno 
só pode  ser vinculado a um único CPF.
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