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3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

 LISTA DE MATERIAL – 2020 
 

Língua Portuguesa  

 01 caderno 

 03 livros paradidáticos cujos títulos serão definidos no início de cada trimestre letivo 

 

Língua Inglesa 

 Livro: Time Zones 4A – Student´s book – Ed. National Geographic Learning. 2ª Edição (Second 

Edition) Autores: David Bohlke and Jennifer Wilkin. 

OBS: Uma vez que este livro é importado sua chegada demora até 90 dias após a encomenda, então 

faz-se necessário encomendá-lo o mais rápido possível. 

Não será usado caderno para a disciplina de Inglês. Em vez do caderno, o aluno deverá entregar 01 

pacote de 100 folhas A4, de preferência reciclável, no 1ºdia de aulas. 
 

Língua Francesa 

 um caderno de pauta; 

 um dicionário bilíngüe português-francês, francês-português (pequeno). 

 

Língua Espanhola 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

 01 caderno de pauta 

 
Artes visuais 

Material Individual 

(Levar em todas as aulas de 

Artes) 

01 lápis 6B 

01 borracha 

01 tesoura; 1 cola pequena 

Material Coletivo 

(Entregar à Professora de Artes 

na aula) 

Colocar nome e turma do(a) 

aluno(a) 

01 bloco de papel para desenho A3 (gramatura 180g) 

01 caneta nanquim descartável cores 

1 pincel muito fino redomdo 

Biologia 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio). 

 01 caderno 

 01 pasta catálogo 

 

Geografia 

 01 caderno  

 Geoatlas. 33ª ed. Conforme nova ortografia. Autor: Maria Elena Simielli. Editora Ática.  

 Livro do PNLD (será empresto pelo colégio). 

 

História 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

 01 Caderno 

 

Física 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio). 

 01 caderno 

 

Química 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio). 
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 01 Jaleco branco para aulas práticas nos laboratórios. 

 Óculos de proteção individual para aulas práticas nos laboratórios. (uma unidade – modelo simples). 

 01 caderno 

Filosofia 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

 01 pasta (tipo canaleta ou fichário) com capacidade para 50 folhas 

 50 folhas pautadas (tipo fichário) 

 05 folhas de papel pardo 
 
Sociologia 

 Livro do PNLD (será emprestado pelo colégio) 

 01 Caderno 
 
                                                           
                

Educação Física 

Meninos Meninas 

1 sunga para biribol (próprio ou emprestado 
para utilização durante as aulas de esportes 
nacionais) 

1 maiô para biribol (próprio ou emprestado 
para utilização durante as aulas de esportes 
nacionais) 

1 toca (próprio ou emprestado para utilização 
durante as aulas de esportes nacionais) 

1 toca (próprio ou emprestado para utilização 
durante as aulas de esportes nacionais) 

1 silver tape 1 máscara de carnaval 

1 skate (próprio ou emprestado para 
utilização durante as aulas de esportes 
radicais) 

1 skate (próprio ou emprestado para 
utilização durante as aulas de esportes 
radicais) 

1 bola de tênis (pode ser comprado entre 3 
famílias, pois cada tubo tem 3 bolas) 

1 peteca 

                             OBS.: Início das aulas 04/02/2020 
  


