
ENSINO MÉDIO

Apostila do Sistema Anglo/São Paulo (a ser adquirida durante o ano letivo). 
Um caderno para anotações e/ou exercícios, a critério do(a) aluno(a).

Observação: se necessário, textos, material didático e livros paradidáticos serão 
solicitados durante o ano letivo.

LABORATÓRIOS (BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA)

O material será disponibilizado no classroom do(a) professor(a) antes das aulas, para que 
o(a) aluno(a) imprima, conforme orientação dos professores.
É obrigatório o uso do jaleco com comprimento até o joelho e de manga comprida, de 
sapato fechado e de calça comprida em todas as aulas.

LABORATÓRIO DE REDAÇÃO

Caderno de 96 folhas para anotações, caneta preta esferográfica (ponta 0.7 mm), folhas de 
redação padrão BONJA, disponíveis no site da escola, no classroom dos professores de 
redação ou no centro de cópias (COPEC - Unidade Centro).

HISTÓRIA (PARA O 3º ANO)

Uma apostila, de autoria do(a) professor(a), a ser adquirida no início do ano letivo, 
dispensando o uso de caderno.



CENTRO DE IDIOMAS

MATERIAL ALEMÃO INGLÊS ESPANHOL

Caderno (48 folhas) x x x

O livro-texto e o livro de exercícios serão indicados pelo(a) 
professor(a) no início do ano letivo, conforme o nível.

x x x

1. As aulas de língua adicional serão às segundas e às quintas-feiras, na Unidade Centro, no 
contraturno, em dois encontros semanais, conforme o nivelamento.

2. As turmas de língua adicional serão abertas com, no mínimo, 12 alunos inscritos.

3. Alunos novos e alunos do Colégio BONJA que mudaram a opção de língua adicional 
deverão realizar teste de nivelamento. O teste deverá ser agendado na Coordenação de 
Idiomas, telefone: (47) 3032-8891 ou e-mail coordenacao.idiomas@ielusc.br

4. No Ensino Médio, a língua inglesa é obrigatória. A língua alemã e a língua espanhola são 
optativas.

5. A dispensa da língua inglesa poderá ser obtida se houver a comprovação de proficiência 
por intermédio da apresentação de certificado específico, que deverá ser entregue até o dia 
02/03/2022, e da realização de um teste aplicado pelos professores de área no dia 
03/03/2022.

6. O Colégio BONJA possui convênios com instituições de idiomas que permitem ao(à) 
aluno(a) frequentar aulas de Inglês. O requerimento de convênio, devidamente assinado e 
carimbado pela instituição, deverá ser entregue até o dia 02/03/2022.

Outras informações podem ser encontradas em “Orientações para os alunos do Ensino Médio 
2022”, que acompanha a documentação da matrícula.

mailto:coordenacao.idiomas@ielusc.br


EDUCAÇÃO FÍSICA

1. No Colégio BONJA, as duas aulas semanais de Educação Física serão às segundas e às 
quintas-feiras, na Unidade Centro ou na Unidade Saguaçu, no contraturno.

2. O quadro de horários estará disponível no site www.colegiobonja.com.br, a partir de 
dezembro.

3. As turmas de Educação Física serão formadas por grupos de interesse: separados por 
masculino e feminino, quando se tratar de atividades esportivas, e em grupos mistos 
quando forem atividades de academia.

4. O(a) aluno(a) deverá inscrever-se em uma das atividades oferecidas pelo Colégio BONJA, 
ou requerer formalmente a sua dispensa das aulas do Colégio quando desejar frequentá-las 
em instituições conveniadas. A inscrição ou o requerimento de dispensa deverão ser 
realizados no site www.colegiobonja.com.br, de 01/12/2021 a 31/01/2022. Aquele(a) que 
optar pelo convênio e não apresentar o requerimento à Coordenação de Educação Física, 
devidamente assinado e carimbado pela conveniada, até 10 dias após o início das aulas, 
passará a frequentar as aulas no Colégio BONJA.

5. Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula e entregue ao 
coordenador de Educação Física, caso a autorização para a prática esportiva, que 
acompanha os documentos da matrícula, tiver a opção “B” assinalada. Na ausência desse 
documento, o(a) aluno(a) deverá submeter-se ao trabalho teórico.

6. Período para troca de modalidade: no 2º trimestre, de 06 a 10/05/2022 e no 3º trimestre, 
de 15 a 19/08/2022.

Outras informações podem ser encontradas em “Orientações para os alunos do Ensino 
Médio 2022”, no site: colegiobonja.com.br/estrutura-e-funcionamento 

UNIFORME

O uniforme tem o propósito de preservar a identidade da Instituição e o de contribuir para a 
segurança do(a) aluno(a).
O uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às salas de aula e para a prática das 
atividades de Educação Física.

Obs.: quando houver atividade aquática, sunga ou maiô deverão ser utilizados como uniforme.

http://www.colegiobonja.com.br
http://www.colegiobonja.com.br
http://colegiobonja.com.br/estrutura-e-funcionamento


HORÁRIO

ANO DIA HORÁRIO DE AULA

1° e 2° (matutino) 2ª a 6ª feira 7h15 às 12h45

1° e 2° (vespertino) 2ª a 6ª feira 13h30 às 19h

3° (matutino) 2ª a 6ª feira 7h15 às 13h

3° (matutino) + Altas habilidades
2ª a 6ª feira 

Sábado
7h15 às 13h
8h às 11h40

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O    3° ANO:  01/02/2022

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O    2° ANO: 02/02/2022

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O    1° ANO: 03/02/2022


