
 

LISTA DE MATERIAL 2020    

     3º ANO DO ENSINO MÉDIO 

Livros didáticos, literários, Apostilas e Uniformes serão vendidos na Escola no 

PLANTÃO DE VENDAS dias 07/02/2020 e 06/03/2020. 

Disciplinas da Base Curricular Apostilas FTD – Sistema de Ensino  

Metodologia Científica Pen drive 2GB 

(Para arquivo de trabalhos) 

Inglês Achieve 3  second Edition - Editora Oxford. 
Este material é utilizado como referência de qualificação 
para a realização da Avaliação Oxford Quality, por este 
motivo não é liberada a reutilização do material de 2018 

Língua  Portuguesa  e  Produção 

textual 

Bloco de produção textual com o logo da escola.  1 

caderno 

Artes 20 folhas de desenho tamanho A3 (dura) 
1 caderno de desenho de capa dura tamanho A4; (pode ser 
reaproveitado de anos anteriores) 
01 tubo de cola líquida; 
01 tesoura; 
1 caixa de lápis de cor; 
01 pacote de bloco colorido (color set) 
02 revistas velhas para recorte; 
01 lápis de desenho Nº 6 B. 

 

 

 

 
Livros Literários: 
 

1º trimestre Triste fim de Policarpo Quaresma (Autor: Lima Barreto – Editora Penguin 
Companhia) 
Amar, verbo intransitivo (Autor: Mário de Andrade – Editora Nova 
fronteira) 

2º trimestre Incidente em Antares (Autor: Érico Veríssimo – Editora Companhia de 

Bolso) 

Vidas Secas (Autor: Graciliano Ramos – Editora Record) 

3º trimestre A hora da estrela (Autora: Clarice Lispector – Editora Rocco) 

 

DICIONÁRIOS SUGERIDOS: 

Língua Portuguesa e Produção de Texto: Conforme a nova ortografia  

• HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Salles. Mini-dicionário da 
Língua Portuguesa. Rio de Janeiro: Moderna. 

• Dicionário Júnior da Língua Portuguesa – Geraldo Mattos – FTD 
• AULETE, Caldas – Editora Lexicon 

 



GRAMÁTICA: 
• 1 Minigramática da Língua Portuguesa – Autora: Madalena P. 

Duarte – Editora Todolivro 
 

Inglês: 

• OXFORD – Escolar - Inglês-português / Português-inglês 

OBS:  
• Caso o(a) aluno(a) tenha dicionário de anos anteriores, não há 

necessidade de adquirir outro. 
 

 

OBSERVAÇÕES: 

• Importante identificar todo o material com o nome completo e turma do 

aluno, inclusive o uniforme; 

• A agenda será entregue no início do ano letivo e o uso da mesma é 

obrigatório diariamente; 

• Para dias de atividade no turno oposto (saídas pedagógicas, laboratórios, 

informática, biblioteca, educação física, etc) é de uso obrigatório o 

uniforme escolar; 

• Início das aulas para todos os alunos: 17 de fevereiro de 2020 – 7h30min. 

 

UNIFORME ESCOLAR:  

O uniforme de uso obrigatório é próprio da Escola. Para a Educação Física o uniforme 

é específico. Opções disponíveis na Prica Uniformes  

 

• A partir do 6º ano é permitido o uso de calça jeans azul; 

• Em dias de temperatura abaixo de 10ºC será permitido uso de casaco 

azul marinho ou preto sem estampas; 

• Não é permitido o uso de calças decoradas com rasgões ou bordados 

• A empresa “Prica Uniformes”, é responsável pela produção e venda dos 

uniformes escolares. O atendimento ao longo do ano é direto na loja em 

horário comercial ou nos dias de Plantão divulgados pela Escola. 

 

Seja bem-vindo!  

 

 


