
LISTA DE MATERIAIS – 3° Série
⎯ 01 Régua de 30 cm;
⎯ 01 Tesoura inox sem ponta (com nome);
⎯ 01 Borracha;
⎯ 01 Apontador com depósito;
⎯ 01 Caneta marca texto;
⎯ 01 Caderno universitário de 1 matéria, não compartilhado, com aproximadamente 100 folhas,
para resolução de exercícios de física;
⎯ 01 Calculadora Científica (Podendo utilizar smartphone ou outro dispositivo móvel que
possua essa ferramenta);
⎯ 01 Caderno de 48 folhas específico para Língua Portuguesa ou 02 repartições de caderno
universitário ou folhas de fichário, o que o aluno preferir;
⎯ 01 Caderno universitário (com divisória para as demais disciplinas - conforme adotado pela
série);
⎯ 02 Canetas azuis
⎯ 02 Canetas pretas
⎯ 01 Caneta vermelha;
⎯ 01 Lápis grafite 4b;
⎯ 01 Pasta arquivo com plásticos – portfólio;
⎯ 01 Pasta grampo mola para o laboratório de química;
⎯ 01 Bloco pautado do colégio tamanho A4;
⎯ 01 Bloco de papel milimetrado A4;
⎯ 01 Jaleco branco de manga longa com o nome bordado;
⎯ 01 Cola bastão 40g;
⎯ 03 Lápis grafite 2B.
⎯ 01 Pendrive 4GB;
⎯ 01 Lápis de grafite 6B;

GERAL
Sistema Educacional FTD – 3ª SÉRIE EM – REVISÃO ANUAL / CADERNO MAIS
Material já adquirido (não é necessário a compra).
O material será entregue no início das aulas.

PORTUGUÊS
01 Livro: Língua Portuguesa aprender e praticar Gramática – EM. Edição Atualizada: 2014. Mauro Ferreira. 
São Paulo. FTD;*
01 Minidicionário da Língua Portuguesa. Com índice alfabético, atualizado com a nova ortografia.
2ª Edição, nº de páginas 830, ano de lançamento 2008. Silveira Bueno. Ed FTD. Ou minidicionário
similar.*
(*) Podem ser reutilizados do ano anterior.

REUNIÃO COM OS PAIS
Data: 10/02/2020 (segunda-feira)
Horário: 18h30
Local: Catedral (auditório do 
Colégio)



LISTA DE MATERIAIS – 3° Série
PARADIDÁTICOS
Vidas secas. Graciliano Ramos. Record

(*) Ao longo do ano será solicitado a compra de outras obras, de acordo com as 
demandas de vestibulares, ENEM, etc...
LÍNGUA ESTRANGEIRA – INGLÊS
01 Livro: Perspective - Volume 3. Students Pack, Nick Bullard. Ed. Standfor: 2016.
ORIENTAÇÕES:
• Podemos, sempre que possível, reutilizar materiais consumíveis;
• Em Física e Matemática, considere a opção pelo uso de cadernos individuais, cadernos
universitários ou fichários, refletindo sobre a melhor forma de organização do aluno;
IMPORTANTE:
Para literatura clássica é possível fazer o download, via domínio público pelo site do MEC
(http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp).

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/PesquisaObraForm.jsp

