
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022

ENSINO MÉDIO

- 3ª SÉRIE -

LIVROS DIDÁTICOS - Bernoulli:

LÍNGUA PORTUGUESA:

LÍNGUA INGLESA E LÍNGUA ESPANHOLA :

LITERATURA :

MATEMÁTICA:

HISTÓRIA:

GEOGRAFIA:

FILOSOFIA E SOCIOLOGIA:

BIOLOGIA:

QUÍMICA:

FÍSICA:

Ä - 3ª Série - Sistema de Ensino Bernoulli -                                                  - Código: SOMOSLASALLECAXIAS

Como comprar? Conferir as instruções no Anexo 1 e 2, ao final desta lista. Vendas a partir de 03/12/21.

¨ 01 caderno de 96 folhas grande

¨ 01 caderno de 48 folhas grande, para Redação 

¨ 01 caderno de 96 folhas grande 

¨  Minidicionário Espanhol-Português/Português-Espanhol (com tabela de verbos) | Sugestão: 

Edelvives

¨ 01 caderno de 48 folhas grande 

¨ 01 caderno de 96 folhas grande 

¨ 01 caderno de 48 folhas grande  

¨ 01 caderno de 48 folhas grande 

¨ 01 caderno de 48 folhas grande 

¨ 02 canetas marca texto

¨ 01 caderno de 96 folhas grande

¨ 01 caderno de 96 folhas grande

¨ 02 pares de luvas cirúrgicas

¨ 01 caderno de 96 folhas grande

¨ 03 folhas milimetradas

MATERIAL DE USO COMUM que deverá estar sempre com o aluno:

¨ 01 estojo contendo: 02 lápis pretos, 01 borracha branca macia, 01 apontador e 2 canetas 

esferográficas azuis

¨ 01 régua transparente de 30 cm, rígida

¨ 01 conjunto de canetas hidrocor

¨ 01 tesoura de ponta arredondada

¨ 01 tubo de cola lavável (90g)

¨ Post- Its coloridos

https://bookfairbrasil.com/

https://bookfairbrasil.com/
https://bookfairbrasil.com/
https://bookfairbrasil.com/


Primeiro Dia Letivo:

14 de fevereiro | segunda-feira

AGENDA:

Reunião de Pais:

10 de fevereiro| quinta-feira

20h: Reunião de Pais no Auditório, com a Supervisão e Coordenação.

IMPORTANTE:

¨ Todo o material e o uniforme escolar deverão estar identificados com o nome completo do aluno.

¨ Os cadernos deverão conter identificação na capa

¨ Não é permitido o uso de líquido corretivo no ambiente escolar

¨ Poderão ser utilizados minidicionários atualizados que o aluno já possui.



ANEXO 1:



ANEXO 2:
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