LISTA DE MATERIAIS / 2021
3º ano - Ensino Médio
MATERIAIS

ORIENTAÇÕES
 Todo material do ano anterior, em bom estado,
deve ser reaproveitado.

01 Chromebook (a escola encaminhará
informações a respeito dessa aquisição)
07 Cadernos universitários pautados ou fichário com
repartições

 Livros, cadernos e pastas devem estar
etiquetados com nome do aluno e turma.

Bloco pautado
 O aluno deverá estar com todos os livros e
materiais individuais até o dia 22/02/2021.

Sugestões:
Estojo escolar com: lápis, canetas de cores variadas, lápis
de cor, caneta hidrocor, borracha, cola, tesoura, caneta
marca texto.
Pasta sanfonada para a organização de fichas e impressos
a serem utilizados ao longo do ano.

IMPORTANTE
Lista de livros disponível na LIVRARIA ITAGYBA: para a praticidade dos pais na compra dos livros didáticos
e paradidáticos, a escola permanece com a parceria com a LIVRARIA ITAGYBA, a qual oferece a compra
através do site www.livrariaitagyba.com.br – senha para acesso: VEJIVYH1






Os nossos alunos terão 7% de desconto e poderão parcelar em até 6x no cartão de crédito.
As listas estarão disponíveis no site da livraria a partir do dia 14/12/2020.
A entrega dos livros será realizada no endereço indicado no momento da compra.
Livros didáticos e paradidáticos estrangeiros devem ser adquiridos no início de janeiro,
independente da data prevista para utilização, visto que é preciso considerar prazos de importação.

Livros didáticos: são os livros de uso contínuo durante o ano, que servem como referência de estudo e
organização dos conteúdos da série.
Livros paradidáticos de leitura obrigatória: são os literários que serão trabalhados durante o ano.

*Outras obras poderão ser solicitadas durante o ano, bem como reposição de material de uso individual.

PLATAFORMAS – 3º ANO EM / 2021

DIDÁTICO

PLATAFORMA GEEKIE ONE
Material digital em constante atualização, já desenvolvido no formato virtual, com navegação intuitiva e
acessível para professores e alunos. Está adaptado à BNCC e orienta o trabalho por habilidades com objetivos de
aprendizagem, atendendo plenamente o modelo de ensino híbrido.
Informações para aquisição – CLIQUE AQUI

LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS – 3º ANO EM / 2021
TÍTULO

PARADIDÁTICO
DIDÁTICO

INGLÊS

PORTUGUÊS

DICIONÁRIO DIDÁTICO DE PORTUGUÊS
(OU OUTRO SIMILAR)
ISBN 9788576754565

MANUELZÃO E MIGUILIM
ISBN: 9788526024632

AUTOR
MARIA TEREZA
CAMARGO BIDERMAN

JOÃO GUIMARÃES ROSA

EDITORA

SM

GLOBAL

ALGUMA POESIA
ISBN: 9788535922837

CARLOS DRUMMOND
DE ANDRADE

CIA DAS LETRAS

ANGÚSTIA
ISBN: 9788501115942

GRACILIANO RAMOS

EDITORA RECORD

DICIONÁRIO ESCOLAR MICHAELIS
(PORT/INGL – INGL/PORT)
ISBN: 9788506078471
Somente para alunos novos

-

MELHORAMENTOS

ENGLISH GRAMMAR IN USE - 5ED
ISBN: 9781108586627
Somente para alunos novos

RAYMOND MURPHY

CAMBRIDGE

UNLOCK LEVEL 5 READING, WRITING &
CRITICAL THINKING STUDENT'S BOOK, MOB
APP AND ONLINE WORKBOOK W/
DOWNLOADABLE VIDEO 2ND EDITION
ISBN: 9781108593519

JESSICA WILLIAMS
SABINA OSTROWSKA
CHRIS SOWTON

CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS

