LISTA DE MATERIAL
ENSINO MÉDIO – 3ª SÉRIE
2019
ITENS DE USO INDIVIDUAL

1. MATERIAL DE USO PESSOAL

 Vestuário
o Uniforme.
 Acessórios
o 1 (uma) mochila.
 1 (uma) agenda 2019.
 12 (doze) cadernos, brochura ou espiralado, de 96



2. MATERIAL DE PAPELARIA






3. MATERIAL PEDAGÓGICO

folhas – para as disciplinas de Língua Portuguesa,
Produção de Texto, Literatura, Inglês, Geografia,
História, Sociologia, Filosofia, Biologia, Química,
Física e Matemática.
1 (uma) pasta catálogo A4 preta, com visor e 50
plásticos – para a disciplina de Oficina de Escrita.
1 (uma) pasta Brasil – para guardar o Para Casa.
1 (um) estojo, contendo:
o 3 (três) canetas esferográficas – azul, preta e
vermelha;
o 1 (uma) caneta marca-texto;
o 1 (um) corretivo de fita;
o 2 (dois) lápis pretos nº 2 ou 1 (uma) lapiseira;
o 1 (um) apontador;
o 1 (uma) borracha macia;
o 1 (uma) cola em bastão.
1 (uma) régua de 30 cm.

 1 (uma) tabela periódica.
 1 (um) minidicionário de Língua Portuguesa.
 1 (um) minidicionário bilíngue (Inglês-Português /

Português-Inglês).
4. MATERIAL INCLUSO
NA TAXA ANUAL
(ENTREGUE PELO COLÉGIO)

 Coleção Didática Pitágoras.
(Linguagens, códigos e suas tecnologias; Matemática
e suas tecnologias; Ciências Humanas e suas
tecnologias; Ciências da Natureza e suas tecnologias;
Inglês; Sociologia; e Filosofia)
 Escola da Inteligência.

OBSERVAÇÕES
 O uniforme e a agenda são de uso diário obrigatório.
 Todo o material e os pertences do aluno devem estar identificados com nome completo.
 Não é permitido o uso de fichário.
 Não é permitido o uso de um único caderno para várias matérias. Os cadernos devem ser






separados individualmente por disciplina.
Não é permitido o uso de estilete e de corretivo líquido.
A compra dos dicionários de Língua Portuguesa e Língua Inglesa não é obrigatória.
Após a realização do ENEM 2019, algumas obras literárias poderão ser indicadas para
leitura visando à preparação dos alunos interessados em participar de processos seletivos
de instituições que ainda realizam vestibulares próprios. A compra não é obrigatória.
Por questões pedagógicas, os livros de edições consumíveis não serão aceitos caso já
tenham sido utilizados.

