
LISTA DE MATERIAL - 2022 3º ANO DO
ENSINO MÉDIO

1 Bloco de Atividades (aquisição com a Assessora Pedagógica)
1 Pasta plástica (para o bloco e atividades em folhas)
1 Garrafinha de água
1 Agenda
1 Pen Drive
1 Régua 30 cm
1 Calculadora científica
2 Canetas (azul e preta)
1 Caneta marca texto
2 Lápis de escrever (apontados)
1 Borracha branca macia
1 Apontador
1 Caixa de Lápis de Cor
1 Tesoura pequena sem ponta e com bom corte
1 Tubo de cola grande
1 Compasso
1 transferidor
1 fone de ouvido.
Jaleco branco para uso nas aulas de laboratório (pode ser o mesmo do ano anterior).

Matemática e suas Tecnologias: 1 Caderno de 96 folhas e 10 folhas de papel milimetrado.

Linguagens e suas Tecnologias:
Língua Portuguesa: 2 cadernos com disciplinas separadas para Língua Portuguesa: 1 para Gramática e 1 para Redação e
Literatura, 1 bloco de folhas A3 coloridas e 1 marca texto.
Arte: 1 caderno pequeno de 48 folhas.
“Os materiais para Arte serão solicitados durante o ano de acordo com cada proposta a ser desenvolvida.”
Língua Inglesa: 1 caderno grande, 48 folhas, capa dura, sem espiral (pode usar o mesmo do ano anterior). A  compra do
material se dará no início do ano, após o nivelamento (Placement test).
Placement test: Cada estudante investirá R$35,00 para o nivelamento.

Projeto de Vida:

1 bloco de papel A3 canson - branco e 1 caderno criativo sem pauta.

Ciências da Natureza e suas Tecnologias:
Física: 1 caderno de 96 folhas.
Biologia: 1 caderno de 96 folhas, 1 lápis 6B, 1 pasta portfólio e 1 bloco de  papel canson.
Química: 1 caderno de 96 folhas e 1 Tabela Periódica atualizada J.C. Gonçalvez (atualizada).

Ciências Humanas e suas Tecnologias:

Geografia: 1 caderno de 96 folhas.

História/Sociologia/Filosofia: 1 Caderno de 96 folhas e 1 lupa.

Itinerário Formativo (IF): 1 caderno de 48 folhas para cada um dos IF que serão cursados.

“Os materiais específicos para os Itinerários Formativos serão solicitados durante o ano de acordo com cada proposta.”

Obs.: Reutilizar os materiais de 2021 e de anos anteriores, sempre que possível.


