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LISTA DE MATERIAIS – 2019
3a SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
PREPARAÇÃO E ORGANIZAÇÃO VENCEM DESAFIOS
No Ensino Médio, as potencialidades cognitivas dos alunos permitem que se mobilize uma maior
quantidade de variáveis e informações, durante o processo de aquisição de conhecimentos. Por isso, os
conteúdos conceituais apreendidos, ao longo do Ensino Fundamental, serão retomados em profundidade e
extensão maiores, de forma a consolidar o acervo de cultura geral desejável a um jovem às portas da
Universidade.
Nesse segmento, as atividades com vistas à autonomia chegam a seu ponto máximo.
A organização das tarefas (nomeadas mínimas e complementares) oferece um
programa completo de orientação para estudos individuais, que:
*
*
*
*

consolidam a aprendizagem do que já foi trabalhado em sala de aula
viabilizam a organização e planejamento pessoal
conduzem a uma prática de estudos diários
levam à aquisição de hábitos que farão a diferença no decorrer dos cursos
universitários e no amplo e desafiador mundo do trabalho.

Nesta faixa etária, a forma de trabalhar proposta pelo Material Anglo favorecerá a lapidação das
habilidades desenvolvidas e a consolidação do hábito de estudo diário, assegurando que o aluno tenha
condições de escolher a Universidade e lutar por sua vaga de forma competitiva, propiciando um ótimo
desempenho no Exame Nacional de Ensino Médio (ENEM).

★ Todos os materiais deverão ser etiquetados com o nome
e a série do(a) aluno(a).

Disciplina

★ O Material do Ensino Médio do Sistema de Ensino Anglo terá
seu programa desenvolvido, em 2 anos, com carga horária de 30
aulas semanais (Regular) e com 32 aulas semanais (Terceirão Alfa).
★ O Material Anglo completo será fornecido pelo Colégio,
com valor incluso na Taxa de Material, conforme segue:
3a série

Matemática

8 cadernos
Biologia

(1 por mês)
Resumos das

História

obras literárias

Geografia

Habilidades de

Física

Alta Complexidade:
2 cadernos

Química

(1 por semestre)

Gramática e Texto
Literatura e Redação

Língua Portuguesa
e Redação

Dicionário Escolar da Língua
Portuguesa
com Reforma Ortográfica
(adquirido anteriormente)

Michaelis

Melhoramentos
ISBN
9788506078464
4a edição; 2016

Livros Paradidáticos
Área Judaica

Tefilá

A relíquia

Eça de
Queirós

Martin Claret
ISBN
9788572323444
2a edição; 2013

Mayombe

Pepetela

Leya
ISBN
9788580446876
1a edição; 2013

Vidas secas

Graciliano
Ramos

Record
ISBN
9788501067340
119a edição; 2012

Sagarana

Guimarães
Rosa

Editora Nova
Fronteira
ISBN
9788520922606
1a edição; 2015

Claro enigma
(disponível a partir
de 15/01/2019 – não será
usado no 1º mês de aulas)

Carlos
Drummond
de Andrade

Companhia das letras
ISBN
9788535920598
1a edição; 2012

Sidur próprio

__________

______

__________

MATERIAIS DE PAPELARIA
Disciplina
Para todas
as disciplinas
Área Laica

O caderno deve vir etiquetado com o nome e a série do(a) aluno(a).

Agenda escolar 2019

 Fornecida pelo Colégio.

1 caderno com 200 folhas (ou fichário) (ou 2 cadernos com 100 folhas cada)

