Lista de material 2020 – 3ª série – E.Médio
Material de uso do aluno:
Projeto UNO-INTERNACIONAL: A escola adota o sistema Uno-Internacional, desta forma a compra dos livros
didáticos deve ser realizada diretamente na editora, conforme instruções, no site: www.unoieducacao.com , no item
acesso a plataforma/pagamento.
Gramática: Utilizar uma gramática de apoio: Pode ser o MESMO LIVRO DE GRAMÁTICA UTILIZADO NO ANO
ANTERIOR! ALUNOS INGRESSANTES: DEVEM CONSULTAR A COORDENAÇÃO ANTES DESTA COMPRA.
Produção de Textos: 01 bloco de folhas para fichário, tamanho universitário, sem desenhos.
Atualidades: Será necessária a assinatura de uma revista semanal de notícias ou jornal diário, como leitura, para
preparação para os vestibulares (sugestão: VEJA, EXAME, FOLHA DE SÃO PAULO, ESTADÃO, CARTA CAPITAL, PIAUÍ,
etc). ESTA ASSINATURA PODE SER DIGITAL.
Artes (Material de uso pessoal):
01 estojo com nome que ficará no ateliê para ser usado durante as aulas de prática e devolvido no final do ano
letivo. Todos os materiais podem ser usados, desde que em bom estado. Este estojo deverá conter:
01 tubo de cola lavável;
01 lápis grafite 2B;
01 lápis grafite 6B;
01 borracha branca;
01 apontador;
01 marcador permanente para retroprojetor 2,0 mm preto;
01 caixa de 24 cores de lápis aquarela;
01 tesoura sem ponta.
Material para Atividades:
01 bloco de papel criativo (color set com 32 folhas – tamanho A4 – 120g- ROMITEC) ou similar
01 bloco de papel canson branco A3;
01 pasta com 30 plásticos para guardar os trabalhos, tamanho A4 ou ofício;
03 potes de tinta fosca para artesanato látex PVA (3 cores diferentes);
01 papel machê 100gr (acrilex);
01 tela para pintura 30 x 30 (tela dobrada);
01 pincel no. 06 redondo;
01 pincel no. 12 chato.
Inglês: Para as aulas de aprofundamento de inglês (período da tarde) serão adotados livros didáticos de acordo com
o nível linguístico do aluno. Os livros de Inglês serão divulgados em janeiro e poderão ser adquiridos diretamente na
escola.
Material de uso pessoal do aluno:
Caderno com divisórias ou fichário
Pasta para arquivamento das tarefas (pode ser fichário ou com pasta com plásticos)
Lápis ou lapiseira, borracha, caneta azul e vermelha, caneta marca texto.
ATENÇÃO!



Durante o ano letivo serão realizados projetos com livros de literatura exigidos nos vestibulares, os quais
serão divulgados posteriormente. Faremos em fevereiro, a Feira de troca de livros usados com preços
simbólicos, estimulando o consumo consciente.

