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Lista de Material 2022 – 3ª Série – Ensino Médio
•

Caderno para as diversas matérias:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Língua Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Química
Física
Biologia
Inglês/Arte
Filosofia/Sociologia
Redação/Literatura
Ensino Religioso

•

Material de uso individual: Lápis, Canetas, Borracha, Tesoura, Cola, Régua.

Livros de Literatura
Literatura: Nesta terceira série, privilegia-se, nas obras indicadas, a representação estética do
modernismo. Do romance à autoficção, passando pela animação e pela poesia, o aluno, nesta série, deverá
ser capaz de desempenhar uma leitura sobre as formas como diferentes linguagens artísticas acionam as
questões da subjetividade e da identidade.
•
•
•
•
•

Miguilim – Campo Geral- Guimarães Rosa (NOVELA)
Vidas Secas, Graciliano Ramos (ROMANCE)
Sentimento do mundo, Carlos Drummond de Andrade (POESIA)
A hora da estrela, Clarice Lispector (ROMANCE)
Morte e Vida Severina, João Cabral de Melo Neto (ANIMAÇÃO)

Material Didático a ser adquirido pelo site do CBIC
1 Sistema Positivo de Ensino 3ª Série – Ensino Médio
1 Escola da Inteligência

www.imaculadamoc.com.br

Uniforme Padrão de Uso – Modelo Oficial Berlaar
Modelo Feminino

Modelo Masculino

Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca
Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca ou tactel
ou tactel
Calça comprida azul-marinho de tactel
Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca ou tactel
ou helanca ou tactel
Camiseta branca com mangas azul
Camiseta branca com mangas azul
Tênis – uso obrigatório.

Tênis – uso obrigatório.

Uniforme Padrão de Uso – Educação Física – Modelo Feminino e Masculino
Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca
ou tactel
Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca ou
tactel

Camiseta branca com mangas brancas
Natação: maiô ou sunga – touca própria
Tênis – uso obrigatório.

