
LISTA DE MATERIAIS - 2023
3ª série do Ensino Médio

MATERIAIS DIDÁTICOS

Para as aulas de Arte

❏ 1 caderno de folha pautada para anotações

Laboratório de Ciências

❏ 01 Jaleco de algodão branco com manga longa
❏ 01 óculos de proteção

Observação: será comunicado com antecedência o dia da aula em que esse material
será utilizado.

LIVROS DIDÁTICOS

❏ FTD Sistema de Ensino:

★ Coleção 3600 - FTD Sistema de Ensino (De acordo com a BNCC e em volume
único, sendo utilizado na 1ª , 2a e 3a Série do Ensino Médio) - Para as famílias que
já adquiriram este material em 2021, deverão utilizar o mesmo.

❏ Literatura (Clenir Bellezi de Oliveira)  Gramática (Mauro Ferreira)
❏ Matemática (Giovanni, Giovanni Jr.,Bonjorno, Paulo Câmara)
❏ Biologia (José Arnaldo Favaretto)
❏ Geografia (Edilson Adão e Laercio Furquim Jr.)
❏ Física (Cláudio Xavier e Benigno Barreto)
❏ Química (Dalton Franco)
❏ História (Alfredo Boulos Júnior)

★ Projeto de vida e Atitude Empreendedora, Leo Fraiman - 3ª série - Ensino
Religioso

➔ Acesse a loja virtual https://compre.ftd.com.br/ e use o código da escola para
acessar a lista de materiais: 13051

➔ Frete gratuito e entrega no endereço indicado pela família.

https://compre.ftd.com.br/
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❏ Língua Inglesa, editora Cambridge, volume único, mesmo utilizado desde 2021:

★ Compact First for Schools 2nd Edition - ISBN 9781107415560
★ Compact First for Schools Workbook without Answers with Audio 2nd Edition -

ISBN 9781107415775

➔ Para alunos novos: a comercialização dos livros de inglês e uniformes na La
Salle Store (loja de uniformes da Escola), em até 10 parcelas (valor mínimo de R
$20,00), no cartão de crédito (ver bandeiras autorizadas), para compras realizadas
até janeiro/2023.

IMPORTANTE:

★ Favor identificar com o nome do estudante todos os materiais.
★ O uso do uniforme é obrigatório.
★ Recomendamos um caderno para cada componente curricular, podendo utilizar

cadernos com divisões ou fichários.
★ Início das aulas:

13/02/2023 - alunos novos - Salão de Atos, 7h30min / 13h30min.

14/02/2023 - todos os alunos matriculados - Salas de aula.

★ Reunião do professor regente com as famílias: 16/02/2023, 19h30min, sala
de aula.

ATENÇÃO!

Para o pleno desenvolvimento do trabalho pedagógico orientamos que não
sejam adquiridos livros usados de outros anos. Destacamos que os materiais são
consumíveis e anualmente atualizados. Os recursos tecnológicos e objetos de estudo
online oferecidos pelas editoras somente serão acessados através da aquisição do
material da edição de 2023. Contamos com a compreensão e parceria das famílias.


