Lista de Materiais 2017
3º ano – Ensino Médio
Material de uso comum ( para todas as disciplinas)


















Estojo
Canetas esferográficas preta, azul e vermelha
Lápis ou lapiseira com grafite
Borracha
Apontador
Régua
Cola bastão
Uma Tesoura
Uma caixa de lápis de cor 12 cores
Um conjunto de caneta hidrocor 12 cores
Canetas marca- texto
Um pendrive
Dois cadernos Universitários de 10 e 12 matérias- para organizar as disciplinas
Caderno Universitário de 96 folhas, exclusivo para Língua Portuguesa e Redação.
Caderno Universitário de 96 folhas, exclusivo para Língua Espanhola. O mesmo utilizado nas
séries anteriores. ( para quem cursa o idioma)
Um jaleco branco de mangas compridas- obrigatório o uso no laboratório- para laboratórios de
Biologia, Física e Química ( uso obrigatório)
Calculadora Científica- Química, Física e Matemática

Educação Física

 Uniforme Completo:
Meninas: legging ou abrigo azul, tênis apropriado ( não estilos
all star), camiseta da escola, uma toalha para higiene,
squezze para Água, cabelo preso.
Meninos: Calção ou abrigo azul, camiseta da escola, tênis
apropriado ( não estilos all star), uma toalha para higiene,
garrafa para água.

Observações:







O Uso do Uniforme é Obrigatório:

Uniforme de Verão: camiseta com logo da escola. Bermudas na altura
dos joelhos e calça/ abrigo na cor azul escuro.

Uniforme de Inverno: camiseta ou moletom/ casaco com logo da escola.
Calça de abrigo azul, ou jeans/ sarja desde que na cor azul escuro.

P.S. Não serão aceitos moletons e calças de outras cores. A Logomarca
da escola precisa estar aparente.
Os livros e cadernos devem ser trazidos diariamente para a escola. Organizar nas
repartições conforme horário e carga horária.
Poderão ser solicitados materiais específicos, durante o ano letivo, conforme a
necessidade das disciplinas.
Os materiais para uso comum serão utilizados em todas as disciplinas e devem
permanecer na mochila do aluno, trazidos diariamente.

Lista de Livros 2017
3º ano – Ensino Médio
Disciplina
Língua
Portuguesa



Livro: Curso Prático de Gramática- Ernani Terra- Ed. Scipione- Volume Único-6º ed.

2015


Mini Dicionário Luft Celso Pedro Luft- ou outro na Nova Ortografia




Projeto Múltiplo Literatura- José de Nicola – Vol. Único- Ed. Scipione-1º
ed. 2014
Durante o ano serão solicitados livros de literatura ( leituras obrigatórias)

Matemática



Projeto Múltiplo Matemática Vol 3- Luis Roberto Dante – Editora Ática-1º ed. 2014

Geografia



História



Projeto Múltiplo Geografia- Volume ÚNICO Eustáquio De Sene- João Carlos Moreira
Ed. Scipione-1º ed. 2015
Projeto Múltiplo- História Geral e do Brasil- Claudio Vicentino e Gianpaolo DorigoEd. Scipione- Volume único-1º ed. 2016

Inglês



Mini Dicionário Inglês

Literatura





Durante o ano serão solicitados livros de literatura ( leituras obrigatórias)

Biologia



Projeto Múltiplo- Biologia V. 3 Fernando Gewandsznajder e Sérgio Linhares- Ed.
Ática-1º ed. 2014

Química



Projeto Múltiplo- Química V.3-1º ed. 2014
Martha Reis

Espanhol



Dicionário Español- Português/ Português- Español ( Sugestão: Flavian, FernandezEd. Ática)
Livro: Síntesis – Curso de lengua española – Ivan Martin – Volume Único- Ensino
Médio- Ed. Ática- 2ª edição 2016



 Os livros começarão a ser utilizados no dia 06/03/2017.
 Aconselhamos que os livros sejam adquiridos diretamente na Editora Ática, ou na Feira Promovida pela
Escola, pois somente nesses lugares os pais terão um desconto especial concedido somente aos alunos
do Colégio Batista. Endereço da editora: Ernesto Fontoura, 613 - São Geraldo, Porto Alegre - RS, 90230090 - Telefone:(51) 3337-4686 , podendo ser parcelados e com um desconto promocional aos alunos do
Colégio Batista, mediante apresentação da lista.Na escola ou Editora, os livros terão desconto
especial em relação às livrarias.
 A Editora estará vendendo os livros na escola nos dias 23/02/2017, 02 e 03/03/2017 , das 8h às 12h e das
13h às 18h30.
 A escola disponibiliza o aluguel de armários para os alunos que preferirem não carregar todos os dias os
livros. Lembramos, porém, que eles são necessários para os estudos diários, podendo ser usados os
digitais ( disponibilizado online).
 Alguns livros adquiridos são de Volume único e serão utilizados durante todo o Ensino Médio, ou seja, até
o 3º ano. Outros são seriados- Matemática Química, Inglês e Biologia, conforme discriminado na lista.
Todos com proposta de Preparo para Enem e Processos Seletivos. Os livros assinalados deverão ser
adquiridos pelos alunos que frequentaram o 2º ano na escola. Para alunos novos, adquirir a lista completa.
 Os livros dos anos anteriores não deverão ser revendidos, pois temos proposta de Revisão do Médio,
serão utilizados a qualquer momento pelos professores e como material de estudo.
 O Livro de Inglês ou Espanhol deverá ser adquirido de acordo com o idioma que será cursado. Apenas
UM dos idiomas, que deve ser informado no ato da Matrícula.
 Livros digitais: todos os livros impressos que vem com o APP PluralL * impresso na capa terão acesso do
aluno ao livro digital, que pode ser baixado em um dispositivo, sendo aceito em Ios e Android Porém é
obrigatória a aquisição do livro impresso.
*Plurall
O plantão de dúvidas Plurall é uma plataforma prática, organizada e inovadora, desenvolvida para permitir que alunos de
colégios e sistemas de ensino possam tirar dúvidas online.
Com ele, os estudantes se mantêm conectados ao material didático exclusivo e a conteúdos vistos em sala de aula, além de
provas do ENEM e dos principais vestibulares do país, podendo acessá-los através do computador, celular ou tablet.

Vencedor do prêmio nacional Tela Viva Móvel 2015 como o melhor case de Educação, o Plurall acompanha os alunos 24
horas por dia, em qualquer lugar.

