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Lista de materiais 2019
3a série do Ensino médio
Área do
Conhecimento
Biologia
Ensino Religioso

Filosofia
Sociologia
Geografia
História
Língua Inglesa
Língua Espanhola

Língua Portuguesa

Matemática

Física
Química
Materiais de uso
Pessoal
Materiais a ser
entregue no 1o dia de
aula

Livros: Titulo/Autor/Editora e Materiais complementares
⇒ 1 caderno
⇒ O Universo Religioso: as grandes religiões e tendências religiosas atuais. Mauri
L. Heerdt, José A. Bese, Paulo de Coppi. Editora Mundo e Missão. (Esse livro
será utilizado nas três series do Ensino Médio)
⇒ 01 caderno
⇒ 01 caderno
⇒ 01 caderno
⇒ 1 caderno
⇒ 06 folhas de papel almaço
⇒ 01 caderno
⇒ 01 minidicionário de Inglês-Português/Português-Inglês. Silveira Bueno - FTD
⇒ 01 caderno
⇒ 01 Diccionario Edelvives - Español-Português/Português-Espanhol.
FTD/Edelvives
⇒ 01 caderno
⇒ 01 minidicionário da Língua portuguesa. Silveira Bueno. Editora FTD. Edição
2016.
⇒ 01 caderno (Literatura)
⇒ 01 caderno (Gramática)
⇒ 01 bloco de folhas para fichário sem gravura (Redação)
⇒ 01 Pasta Catálogo com 30 plásticos
⇒ 01 caderno
⇒ 01 Jogo de esquadro
⇒ 01 transferidor
⇒ 01 compasso
⇒ 01 caderno.
⇒ 01 caderno
⇒ Penal ou estojo, caneta azul, caneta preta, caneta vermelha, lápis, apontador,
tesoura, lápis de cor, tubo de cola em bastão, corretivo e régua 30 cm.
⇒ 04 folhas de papel duplex – colorido nos dois lados (preto)
⇒ 02 Folhas de papel cartão azul
⇒ 02 Folhas de papel cartão branca
⇒ 03 metros de TNT preto

Material Didático:
• Sistema de Ensino FTD – 3a série - Sendo este um material consumível.
• Vale destacar que o mesmo deve ser utilizado como livro/caderno para resolução de exercícios e visto
do professor.
• O referido material deve ser adquirido anualmente e não será permitida a venda entre alunos e/ou
fotocópias, de acordo com a legislação vigente.
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Ø COMUNICADO IMPORTANTE:
ü Inicio das aulas: 11 de fevereiro de 2019.
ü Horário de aula:
v 7h:30min às 12h (período matutino) – Ensino Médio.
v 13h:30min às 17h:30min (período vespertino – segundas-feiras) – Terceirão
v 14h:15min às 16h45min (período vespertino – terça-feira) – Física – Reforço escolar
quinzenal.
v 13h:30min às 16h (período vespertino – quarta-feira) – Química – Reforço escolar quinzenal.
v 13h:30min às 16h (período vespertino – quinta-feira) – Matemática – Reforço escolar
quinzenal.
v 14h às 16h (período vespertino – sexta-feira) – Ensino Médio – Provas semanais
ü Uniforme: masculino e feminino
§ O uso diário e completo do uniforme é indispensável ao aluno desde o primeiro dia de aula,
para sua identificação e segurança. Fazem parte do uniforme:
⇒ Camisa branca com logomarca do colégio;
⇒ Calça comprida ou bermuda bordô (padronizada);
⇒ Sapato fechado ou tênis de qualquer cor;
⇒ Moletom bordo com logomarca do colégio;
⇒ Jaqueta padronizada do colégio;
⇒ Educação Física: bermuda ou abrigo bordô, camiseta branca com a logomarca do
colégio e tênis.
Importante: Em virtude ao grande número de agasalhos perdidos, pedimos aos pais que bordem ou escrevam com
caneta para tecido, o nome completo e a serie do aluno na frente do uniforme, principalmente nos agasalhos.
ü Venda de livros pelas editoras no Colégio: 13 de dezembro de 2018
Ø OBSERVAÇÕES:
ü Observar data de edição e ano dos livros didáticos.
ü A escolha do caderno é opcional. DEVERÁ ser considerado como ficará o peso da mochila no dia-adia com os livros. Procure evitar cadernos de capa dura.
ü Trazer uma garrafinha com água para uso diário.
ü A agenda será entregue no primeiro dia de aula, sem custo para o aluno.
ü No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer o penal/estojo e um caderno.
ü As compras efetivadas por sites são de inteira responsabilidade dos pais e ou responsáveis.
O material didático para o Ensino Médio 2019, FTD Sistema de Ensino, será comercializado exclusivamente
pela FTD Educação através do e-commerce, www.ftdcomvoce.com.br. Acesse o canal de compras através do
site do colégio a partir do dia 03 DE DEZEMBRO, quando estará disponível o login e senha necessários para
o processo.
No e-commerce, o pagamento poderá ser feito em até 8x nos cartões de crédito, débito, boleto para 5 dias e
transferência on-line. A entrega do material será feita diretamente na residência do comprador.
Vale ainda salientar que a entrega de materiais deverá ser realizada no primeiro dia de aula (11 de fevereiro) das
7h:30min às 12h, e para a coordenação.

A primeira reunião de pais será no dia 19 de março de 2019 às 19h no Salão
Nobre do Colégio.
Equipe Diretiva.

