
 

 

 

 

 

3º Ano – Ensino Médio 

 

Material diário de uso pessoal 

• 1 garrafa tipo squeeze para água. 

• 1 mochila com tamanho adequado. 

• 1 estojo completo, contendo: lápis/lapiseira, canetas, borracha, tesoura pequena de ponta 

redonda, apontador, régua, grampeador, cola (líquida ou bastão), lápis de cor, canetinhas, 

transferidor, compasso e jogo de esquadro. 

• 1 caderno universitário de 12 matérias para os seguintes componentes: Biologia, Filosofia, 

Física, Geografia, História, Língua Inglesa, Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Produção 

de Texto, Sociologia e Química. 

• 1 caderno universitário de 96 folhas e espiral para dividir entre os seguintes componentes: 

Arte, Educação Física e Ensino Religioso. 

 

Material de uso pedagógico 

➢ 1 lápis HB (para realização de rascunhos e esboços). 

➢ 1 lápis 6B e 1 lápis 8B (para produção de desenho artístico). 

➢ 1 caneta nanquim descartável com ponta 0.3 ou 0.5. 

➢ 2 canetas posca (ponta grossa). 

➢ 1 pasta catálogo com 50 plásticos para produções textuais. 

➢ 1 bloco de folhas tamanho A4 de 200g (ou folhas com no mínimo 180g). 

➢ 1 jaleco branco de algodão e manga longa, identificado com o nome do estudante (para uso 

no Laboratório de Ciências). 

➢ 1 óculos de proteção (para uso no Laboratório de Ciências). 

 

Obras literárias 

A aquisição das obras literárias é de suma importância para o desenvolvimento pedagógico dos 

estudantes. É responsabilidade da família providenciar os livros conforme o cronograma de 

leitura explicitado abaixo, podendo ser em quaisquer livrarias física ou virtuais: 

 



 

 

 

 

 

 

1º Trimestre: leitura de fevereiro a maio 

➢ Memórias póstumas de Brás Cubas – Autor: Machado de Assis | Editora FTD 

 

 

 

➢ O crime do Padre Amaro – Autor: Eça de Queirós |Editora Moderna 

 

 

2º Trimestre: leitura de maio a agosto 

➢ Os Miseráveis – Victor Hugo | Editora FTD 

 

 

➢ Os sertões – Autor: Euclides da Cunha | Editora Penguin & Companhia das Letras 

 

 

 

3º Trimestre: leitura de agosto a novembro 

➢ Vidas Secas – Autor: Graciliano Ramos | Editora Record 

 

 

➢ A hora da estrela – Autor: Clarice Lispector | Editora Rocco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Orientações importantes 

• Alguns materiais específicos de produção artística poderão ser solicitados durante o ano 

letivo. Os pedidos serão realizados com pelo menos 1 semana de antecedência.  

• Sugerimos trazer uma toalha de rosto para as atividades esportivas. 

• O 3º Ano do Ensino Médio adotará o Sistema Marista de Educação (SME) para os 

componentes curriculares Arte, Ciências, Ensino Religioso, Geografia, História, Língua 

Portuguesa e Matemática. Para Língua Inglesa, será adotada a Coleção 360º, da Editora FTD. 

• O valor do SME, do Livro de Inglês e da agenda escolar está incluso nas mensalidades, não 

havendo custo adicional para estes itens.  

• No 1º dia de aula, o Colégio fará a entrega da Agenda Escolar, sendo seu uso diário e 

obrigatório. 

 

Reunião de Pais 

➢ A Reunião de Pais do 3º Ano EM acontecerá no dia 29/1/2022, das 9h às 10h30. 

➢ A Lista de Turmas será divulgada na Reunião de Pais. 

➢ Os livros didáticos serão entregues para as famílias na Reunião de Pais. 

➢ O início das aulas ocorrerá no dia 31/1/2022, conforme nosso calendário escolar 2022.  

 

Uniforme 

• O uniforme completo é de uso obrigatório e diário, inclusive nas atividades desportivas e 

complementares. 

• O casaco deve ser do Uniforme do Colégio, sendo proibido o uso de outras cores/marcas. 

• O uso do tênis é obrigatório e faz parte do uniforme escolar, ressaltando-se que seu uso 

protege de eventuais situações e amplia as possibilidades de movimento em atividades 

pedagógicas. 

• O uniforme escolar pode ser adquirido na seguinte malharia: 

• Nome: Uniformes 1000 Cores 

Endereço: Av. das Itaúbas, n. 3669, Centro, Sinop – MT 

Telefone: (66) 3531-6925 / (66) 99969-0260 

Site: www.finowork.com.br 

http://www.finowork.com.br/

