
O Colégio Realengo optou por oferecer aos estudantes o material didático contemplando o currículo da 

Base Nacional Comum do Ensino Médio e a formação profissional.   

Todos os materiais do núcleo comum e do núcleo profissionalizante são personalizados e serão 

adquiridos no Colégio Realengo, no ato da matrícula, no valor de R$ 1.537,80, podendo ser parcelado em 

até 10x no cartão de crédito. Os mesmos serão entregues aos estudantes no início do período letivo. 

EDUCAÇÃO INFANTIL: PORT. E/SUBE/CED/GRE NO 1453DE27/01/2012 FORMAÇÃO DE PROFESSORES: PARECER CEE Nº 203/2010 
ENSINO FUNDAMENTAL: PARECER CEENº 616/1983 TÉCNICO EM PRÓTESE DENTÁRIA: PARECER CEE Nº203/2010 
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: PARECERCEE Nº157/2004 TÉCNICO EM INSTRUMENTAÇÃO CIRÚRGICA: PARECER CEE Nº 203/2010 
TÉCNICO EM INFORMÁTICA: PARECER CEENº 203/2010 TÉCNICO EM TELECOMUNICAÇÕES: PARECER CEE Nº 203/2010 
TÉCNICO EM CONTABILIDADE: PARECER CEENº 203/2010 TÉCNICO EM ELETRÔNICA: PARECER CEE Nº203/2010 
TÉCNICO EM ADMINISTRAÇÃO: PARECER CEENº203/2010 TÉCNICO EM SECRETARIADO: PARECER CEE Nº 203/2010 
TÉCNICO EM TURISMO: PARECER CEE Nº 203/2010 

NA MODALIDADE A DISTÂNCIA: PARECER CEE Nº 210/2010 

TÉCNICO EM ENFERMAGEM: PARECER CEE Nº 203/2010 

TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO: PARECER CEE Nº 203/2010 

Av. Mal. Soares D’Andréa nº 90 - Realengo - RJ - Tel.: (21) 3159-1249 / (21) 3107-8600 –www.colegiorealengo.br 

 

LISTA DE MATERIAL 2020 – ENSINO MÉDIO TÉCNICO 

1ª SÉRIE 

 

Material de Uso Pessoal (marca do produto a critério da família) 
 

Material 

Régua transparente de 30cm 

Borracha macia 

Apontador com depósito 

Lápis HB nº 2 

Caneta esferográfica preta 

Caneta esferográfica azul 

Caneta esferográfica vermelha 

Calculadora 

Pen drive 4 gigabytes (mínimo) 

Cadernos universitários com 10 divisões 

 
Livros Didáticos 

 
Livros Paradidáticos 

Serão definidos trimestralmente, de acordo com o projeto do trimestre. 

 

Carteira de Estudante 

Todos os estudantes receberão sem custos a primeira via da Carteira de Estudante. 

A apresentação da carteira é obrigatória diariamente inclusive nos dias de atividades extracurriculares, tais como: 

Mostra Técnica, Festa Junina, dentre outros. 

Em caso de extravio a segunda via deverá ser solicitada diretamente no endereço www.schoolpicture.com.br, no 

botão 2ª via de carteirinhas ou cartão de acesso (Alunos). 

 
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 

Reunião com responsáveis: 29/01/2020 às 08h (turmas 1101 e 1103) e às 10h (turmas 1107, 1111 e 1115). 
 

 
 

✓ Os livros didáticos começarão a ser utilizados a partir de 02/03/2020. 

✓ Início das aulas 03/02/2020. 

✓ Horário de Entrada: 07h20 / Saída: 12h40min. (Podendo ter alteração de acordo com o horário da turma) 

✓ 02/03/2020 será a data limite para que o aluno esteja com o uniforme e material completo. 

✓ Qualquer dúvida procure a Equipe Pedagógica, estamos à disposição. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.schoolpicture.com.br/


UNIFORMES DE USO DIÁRIO E EDUCAÇÃO FÍSICA – ENSINO MÉDIO 

 

✓ Não é permitido uso de: casaco que não seja do uniforme da escola, tênis de plástico transparente, sandália, 

sapatilhas ou chinelo, meia que não seja visualizada fora do tênis e boné; 

✓ Nenhuma peça que compõe o uniforme pode ser rabiscada, cortada ou modificada em seu modelo original. 

Isso inclui calças e bermudas desbotadas que modificam sua cor ao longo dotempo; 

✓ Modelo da camisa do uniforme é básico “T-shirt”. Não temos camisa em modelos “baby look”. 

Adquira o tamanho adequado. 

 

* O uso diário do uniforme é obrigatório, inclusive nas aulas de Educação Física. 

 
UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

UNIFORME DE LABORATÓRIO 

✓ Camisa meia manga do colégio 

✓ Tênis preto. 

✓ Meia branca. 

✓ Calça jeans modelo tradicional azul escuro. 

✓ Jaleco branco comprido. 

 
UNIFORME DIÁRIO 

Cursos: Técnico em Administração, Informática, Segurança do Trabalho  e Guia de Turismo. 

 

 
Atenciosamente,  

Equipe Pedagógica. 

- short de tactel do colégio 
 

- camisa regata do colégio 
 

- tênis preto 
 

- meia branca 

- sunga do colégio 

- touca do colégio 

- prancha 

- maiô do colégio 

- touca do colégio 

- prancha 

- short de helanca do colégio 

- calça bailarina azul marinho 

do uniforme do colégio 

- camisa regata do colégio 

- tênis preto 

- meia branca 

MASCULINO FEMININO 

PISCINA 

(NATAÇÃO) 

QUADRA - short de tactel do colégio 

- camisa regata do colégio 

- tênis preto 

- meia branca 

- calça jeans modelo tradicional azul 

escuro 
 

- camisa pólo específica do curso 
 

- tênis preto 
 

- meia branca 
 

- casaco do Colégio 

MASCULINO FEMININO 

- calça jeans modelo tradicional azul 

escuro 
 

- camisa pólo específica do curso 
 

- tênis preto 
 

- meia branca 
 

- casaco do Colégio 


