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⮚ SISTEMA DE ENSINO ADOTADO (Venda exclusiva pelo site Livro e Arte* R$2.310,00) 
Sistema: Etapa 
Disciplinas: Todas as disciplinas, exceto OPEE 
As apostilas serão recebidas pelo aluno, na escola, no decorrer do ano letivo. 
 

*Sistemas de Ensino com venda exclusiva para Colégios parceiros 

Site: www.livroearte.com.br  

 
⮚ LIVRO DIDÁTICO para a disciplina OPEE (Venda exclusiva pelo site FTD** (R$ 175,00)  
Título: Projeto de vida e atitude empreendedora – 3ª Série  
Autor: Leo Fraiman 
Editora: FTD 
ISBN: 7898683430275 
 

**Sistemas de Ensino com venda exclusiva para Colégios parceiros 

Site: www.ftdcomvoce.com.br  
Cupom do aluno: FTD21SPSLO 
Central de relacionamento: 3003-4494 
 
⮚ LIVROS PARADIDÁTICOS: 

1° bimestre 
Título: Poemas escolhidos 
Autor: Gregório de Matos 

2° bimestre 
Título: Mensagem  
Autor: Fernando Pessoa 

3° bimestre 
Título: Nove Noites 
Autor: Bernardo Carvalho 

4° bimestre 
Título: Terra Sonâmbula 
Autor: Mia Couto 

 

⮚ REFERÊNCIA / CONSULTA (caso o aluno não tenha) 
● Gramática da Língua Portuguesa: livre escolha de autor 

● Gramática da Língua Inglesa: livre escolha de autor 

● Atlas Geográfico 

● Dicionário da Língua Portuguesa com nova ortografia 

● Dicionário Inglês/Português – Português/Inglês (Sugestões: Longman, Oxford) 
 
⮚ OUTROS MATERIAIS:   

● Caderno ou fichário para todas as disciplinas; 
● Avental ou jaleco (mangas compridas) obrigatório para as atividades no laboratório; 
● Lápis, borracha, caneta, tesoura, apontador, cola, durex, lápis de cor, canetinhas, régua de 30cm, 

transferidor 360°, esquadros 45° e 60°, compasso. 
 
OBSERVAÇÕES: 

- Evite o desperdício! Material do ano letivo anterior que estiver em bom estado pode ser reutilizado: como 
fone de ouvido, régua, tesoura, avental e outros.  
- Apostilas do Sistema de Ensino não podem ser reutilizados, por serem consumíveis. 
- Na possibilidade do retorno, o aluno deverá ter consigo máscaras devidamente identificadas, para o uso 
e troca. 
- Durante o ano letivo, alguns materiais serão solicitados com antecedência pelo professor para 
confecção de trabalhos e ou complementação do projeto pedagógico. 
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