
 

 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR  —  2019 

3ª série do Ensino Médio 
 

 O material escolar tem o papel de auxiliar o aluno na condução e organização de seus 
estudos. O material escolar solicitado pela escola foi pensado a partir das necessidades 
pedagógicas dos professores e da proposta pedagógica da escola. Seu uso é obrigatório.  
 
1 caderno brochura para prática de produção de textos em redação. 
1 caderno para Filosofia e Ensino Religioso.  
1 caderno para História e Sociologia.  
Cadernos para Língua Portuguesa, Literatura, Química, Física, Biologia, Língua Inglesa, Língua 
Espanhola, Matemática e Geografia (sugere-se o mesmo utilizado nos anos anteriores, para 
pesquisa e revisão). 

 
Sugere-se que o aluno observe a conservação dos cadernos e que os utilize 
também nas séries seguintes. Ao invés de utilizar um caderno em cada série, 
vá utilizando o mesmo caderno da disciplina nas três séries. Facilita o retorno 
aos conteúdos, consultas e pesquisas. Sugerimos a utilização dos mesmos 
cadernos de 2018, se ainda houver espaço. 
 
O uso de recursos como fichários, é opcional ao aluno. Ao escolher cadernos, 
sugerimos evitar cadernos com capas grossas e pesadas. 
 

1 calculadora comum e 1 calculadora científica (o objetivo é saber utilizar as duas calculadoras 
em situações diferentes; a comum pode ser qualquer calculadora simples). 
Régua, borracha, apontador, lápis, etc. 
1 tabela periódica completa para uso nas aulas de química. (Uso obrigatório em todas as aulas.) 
1 pasta para organizar folhas e arquivar as redações. 
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Material Bibliográfico 

REDAÇÃO 
Estes materiais foram adquiridos pelo aluno na 
1ª série, e serão utilizados até o final do curso. 

 
No caso dos alunos novos, a aquisição destes 
materiais se dá através do portal da editora, 

com preços exclusivos para os alunos de nossa 
escola (20% de desconto). Seguir as 

orientações do material de apoio da editora, 
fornecido junto a esta lista. 

 
 

Voucher : 63043EM5 

Produção de Texto: Coleção Ser Protagonista: volume único. São Paulo: 
Edições SM, 2015. (Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 2ª 
séries.) 

GEOGRAFIA 

Ser Protagonista BOX – Geografia. São Paulo: Edições SM, 2015. (Volume 
único dividido em três partes. Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 
2ª séries.) 

BIOLOGIA 

Ser Protagonista BOX – Biologia. São Paulo: Edições SM, 2015. (Volume 
único dividido em três partes. Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 
2ª séries.) 

QUÍMICA 

Ser Protagonista BOX - Química. São Paulo: Edições SM, 2015. (Volume 
único dividido em três partes. Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 
2ª séries.) 

LITERATURA  

OLIVEIRA, Clenir Bellezi de. Literatura em Contexto: a arte literária luso-
brasileira: PROJETO 360º. São Paulo: FTD, 2015. (Este livro é o mesmo 
utilizado pelo aluno na 1ª e 2ª séries.) 

 

CHAVES, Rita. Contos Africanos dos países de língua portuguesa. São 
Paulo: Ática, 2009. (Coleção Para gostar de ler, volume 44). 

Em acordo com a Lei Federal N° 10.639, de 09 de janeiro 
de 2003. Este material será utilizado no 1º semestre. 

ANDRADE, Mário. Macunaíma: o herói sem nenhum caráter. São Paulo: 
FTD, 2016. 

Este material será utilizado no 2º semestre. Sugere-se a 
edição indicada, por ser didática (comentada e com 
notas). 

HISTÓRIA  

BOULOS JUNIOR, Alfredo. História, Sociedade e Cidadania — PROJETO 
360º. São Paulo: FTD, 2015. (Volume único dividido em três partes. (Este livro 
é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 2ª séries.) 

 

SOCIOLOGIA  

KUPPER, Agnaldo. Sociologia: Diálogos Compartilhados — PROJETO 
360º. São Paulo: FTD, 2015. (Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 
2ª séries.) 

. 

LÍNGUIA ESPANHOLA 

Dicionário de Língua Espanhola. Pode ser qualquer um que a família disponha. 

FILOSOFIA 

MELANI, Ricardo. Diálogo: primeiros estudos em Filosofia. São Paulo: 
Moderna, 2013. (Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 2ª séries.) 

 

LÍNGUA INGLESA 

AGA, Gisele. Upgrade your English Volume único. São Paulo: Richmond, 
2015. (Este livro é o mesmo utilizado pelo aluno na 1ª e 2ª séries.) 

 

Dicionário de Inglesa. Pode ser qualquer um que a família disponha. 

MATEMÁTICA 

DANTE, Luiz Roberto. Projeto Voaz Matemática. São Paulo: Ática, 2012. 
(Volume único dividido em três partes. Este livro é o mesmo utilizado pelo 
aluno na 1ª e 2ª séries.) 

 

 
CONTATOS E DÚVIDAS:     imilda@colegiomadreimilda.com.br      ou     https://www.redeicm.org.br/madreimilda/ 
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