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LISTA DE MATERIAL 2019 

3ª SÉRIE  
DO ENSINO MÉDIO 

MATERIAL DIDÁTICO 
1. DISCIPLINA - HISTÓRIA 

Nome do livro: História - Volume Único 
Editora: Saraiva  
Autores: Ronaldo Vainfas, Jorge Ferreira, Sheila de Castro 
Faria, Georgina Silva dos Santos 

2. DISCIPLINA - GEOGRAFIA 
Nome do livro: Território e Sociedade - Volume único 
Editora: Saraiva 
Autores: Elian Alabi Lucci, Anselmo Lázaro Branco, Cláudio 
Mendonça 

3. DISCIPLINA – QUÍMICA 
Nome do livro: Química na abordagem do cotidiano - 
Volume Único 
Editora: Saraiva   
Autores: Tito & Canto 
 

4. DISCIPLINA – FÍSICA 
Nome do livro: Vereda Digital – Física – Volume Único (Box 
contendo 3 partes) - 2ª edição  
Editora: Moderna  
Autores: Nicolau – Torres – Penteado 

5. DISCIPLINA - BIOLOGIA 
Nome do livro: Biologia - Volume Único 
Editora: Ática 
Autores: Sérgio Linhares e Fernando Gewandsznajder 
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Observações:  

 Os materiais didáticos das disciplinas Matemática, Língua Portuguesa, Redação (Produção de Texto), Literatura, Inglês e 

Espanhol estão inclusos no valor da anuidade. As informações sobre o recebimento destes materiais serão fornecidas na 

primeira semana de aula pela Coordenação do Segmento.  

 
 

MATERIAL DIVERSIFICADO 
O valor deste material não está incluso na anuidade escolar. Contamos com a liberalidade e cooperação dos nossos pais, que sabem 
que todos os materiais listados são para uso exclusivamente pedagógico. A lista abaixo deverá ser entregue na primeira semana de 
aula na Coordenação do Segmento.  

 

 02 resmas de Papel A4 branco 
 
Obs.: Como esta lista tem como objetivo ser o mais reduzida possível, alertamos que, em determinados eventos pedagógicos, 
alguns materiais específicos poderão ser solicitados.   
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LISTA DE MATERIAL 2019 

3ª SÉRIE  
DO ENSINO MÉDIO 

UNIFORME 

 Uso diário: 
o blusa azul marinho do Colégio; 
o calça ou bermuda jeans escura, não desbotada nem rasgada; 
o tênis branco ou preto, sem detalhes, sempre com meias brancas; 
o casacos do uniforme, abertos ou fechados, com logo do Colégio. 

 Aulas de Educação Física: 
o blusa branca e calça ou bermuda própria para Ed. Física, ambas com logo do Colégio; 
o tênis branco ou preto, sem detalhes, sempre com meias brancas. 

 
 

PARCERIAS 
Todos os responsáveis que realizarem a compra dos livros didáticos do Moderna.Compartilha, pelo site 
www.modernacompartilha.com.br, receberão um desconto de 10% sobre o preço de capa dos livros e a 
opção do parcelamento em 10x sem juros. Entrega dos livros: Os livros serão entregues na escola a partir da 
compra do responsável através da plataforma. Para a retirada dos livros é necessária apresentação do 
voucher da compra na Coordenação do Segmento. 
 
Livraria Eldorado: Rua Conde de Bonfim, 422 - loja k, c e d – Tijuca. 
Telefone: (21) 2569-4747 
Benefício: Parcelamento em até 10x sem juros no cartão (Visa ou Mastercard). 
Haverá um representante da livraria no espaço físico do Colégio entre os dias 07/01 a 08/02/19 de 09h às 16h. 
 
Loja de Uniformes – Mar e Sais Confecções: Rua Carlos de Vasconcelos, 155 sala 204 – Tijuca. 
Telefones: (21) 3234-6397 e (21) 98578-0627 - Whatsapp 
Benefício: Pedidos podem ser feitos por telefone e entregas em domicílio. 

 
 
 
 REUNIÃO METODOLÓGICA 

Alunos novos: 08/02, sexta-feira, às 18h30min 
Alunos antigos: 15/02, sexta-feira, às 18h30min 

INÍCIO DAS AULAS 
05/02, terça-feira, sendo: alunos novos às 7h30min e alunos antigos às 8h20min. 

Exclusivamente neste dia, os alunos do Ensino Fundamental 2 (6º ao 9º ano) e  

Ensino Médio terão horário de entrada diferenciado. 


