
 

ENSINO MÉDIO - 3º ANO 

Em 2020 o 3º ano do Ensino Médio adotará o Sistema Marista de Educação (SME) - O SME contempla 

todos os componentes curriculares exceto Língua Inglesa, Língua Espanhola, Educação Física e Ensino 

Religioso. O material poderá ser adquirido na EDIPUCRS ou ser comprado pelo site. 

 

LIVROS DIDÁTICOS: 

 Língua Inglesa: LATHAM-KONIG, Christina; OXENDEN, Clive; LAMBERT, Jerry; SELIGSON, Paul. English 
File upper-intermediate multipack A 3° edt with online practice. United Kingdom: Oxford University. 
ISBN 9780194501408. 
 
OBS.1: Lembramos que, no momento de sua aquisição, o livro didático de Língua Inglesa do EM deve vir 
acompanhado de uma chave de acesso à plataforma de prática online. Essa chave vem impressa no CD 
anexo (que fica colado na parte interna da contracapa e é facilmente destacável). Essa chave de acesso 
é única e intransferível. É somente por meio desse código gravado no CD que o estudante poderá 
cadastrar-se na Plataforma Online - ferramenta de estudo que compõe a carga horária das aulas 
curriculares de inglês. Seu extravio, portanto, implica a impossibilidade de acesso à plataforma, 
comprometendo o rendimento e parte da nota do estudante. O cuidado e uso apropriado desse cartão 
são de responsabilidade da família e do estudante, que devem aguardar as instruções fornecidas pela 
escola.  
 
OBS.2: Será solicitado um paradidático em Língua Inglesa para leitura e atividades. 
 

 DICIONÁRIO Oxford escolar: para estudantes brasileiros de inglês: português-inglês inglês-

português. 2nd ed. United Kingdom: Oxford University, 2009. 757 p. ISBN 9780194419505. (AQUISIÇÃO 

OPCIONAL) 

 

 Língua Espanhola: Mairynk, Monica; O’Kuinghttons, John. Dimensiones: volume único.  Rio Branco: 

Edelvives, 2016. ISBN 9788596005005. 

 

 Filosofia: Marques De Jesus, Luciano. Qual é o sentido? Porto Alegre: EDIPUCRS, 2018. 

ISBN:9788539711109.  

 
LEITURAS SEMESTRAIS 2020              

1º SEMESTRE: 

 AMADO, Jorge. Capitães da areia. São Paulo: Companhia de Bolso, 2019. 275 p. ISBN 9788535914061.    

 ZUSAK, Markus. A menina que roubava livros. 3. ed. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2013. 478 p. ISBN 

9788598078175.    

 RAMOS, Graciliano. Vidas secas. 140. ed. Rio de Janeiro: Record, 2019. 174 p. ISBN 9788501114785.    

 

2º SEMESTRE: 

 LOVECRAFT, H. P. Contos: volume 1. São Paulo: Martin Claret, 2017. ISBN 9788544001547.  

 PAIVA, Marcelo Rubens. Feliz ano velho. 2. ed. Rio de Janeiro: Objetiva, 2019. 270 p. ISBN 

9788579624193.   



 

 ORWELL, George. 1984. São Paulo: Companhia das Letras, 2019. 414 p. ISBN 9788535914849.  

MINIDICIONÁRIO DE LÍNGUA PORTUGUESA (SUGESTÕES)  

 BUENO, Silveira. Dicionário da língua portuguesa. São Paulo: FTD, 2008. ISBN 9788532262561  

 PEQUENO Dicionário Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: Moderna, 2015. ISBN 9788516101473. 

 

MATERIAL DE ARTE  
(Materiais que serão utilizados no dia-a-dia) 

 Lápis HB (para realização de rascunhos e esboços); 

 Lápis 6B (para produção de desenho artístico); 

 Bloco de folhas tamanho A3 de 200g (ou folhas com no mínimo 180g);  

 Régua de 30cm; 

 Borracha; 

 Tesoura sem ponta; 

 1 caneta preta nanquim descartável com ponta 0.3 ou 0.5 (para realização de arte final, contornos, 
etc.). 

(Materiais que serão solicitados ao longo do ano)  

 Tintas guache coloridas ou cores neutras (preto e branco) + cores primárias (azul, vermelho e 
amarelo); 

 Pincéis tamanho médio e fino (numeração de tamanho a decidir de acordo com a preferência do 
estudante e de acordo com os tamanhos das folhas A4 e A3). 

Demais materiais específicos de produção artística serão solicitados com pelo menos uma semana de 
antecedência em sala de aula (estudantes podem dividir a compra de materiais). 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
É obrigatório o uso do uniforme escolar para a prática da Educação Física, bem como o uso de tênis 
adequado às atividades aeróbicas e práticas desportivas. 

 
LABORATÓRIO 

 01 jaleco branco de algodão, manga longa, para laboratório e 01 óculos de proteção (também será usado 
nos anos seguintes) 

 

 A venda de livros e do SME acontecerão na EDIPUCRS, localizada no Prédio 15 da PUCRS.  
Telefone: (51) 3320.3523 - Whats (51) 99566.9802 

 Para comprar pelo site da FTD acesse ftdcomvoce.com.br e utilize o cupom 
EDUCA20RSSOM. O site estará disponível para compra a partir de 06/01/2020. A 
entrega será no endereço informado pelo responsável. 

 
 

 

 


