3º ANO DO ENSINO MÉDIO

MATERIAL DE USO COMUM DOS PROFESSORES
(em todas as disciplinas):
•
•
•
•
•
•
•
•

01 apontador com coletor.
01 bloco de folhas pautadas do Colégio
Luterano Concórdia.
02 borrachas brancas macias.
01 caderno quadriculado.
calculadora científica.
01 caneta marcadora de texto.
01 compasso.
01 dicionário de língua espanhola.
Sugestão: SANTILLANA para estudantes –
Espanhol/Português –

• 01 dicionário de língua inglesa.
Sugestão: Dicionário ESCOLAR para estudantes
brasileiros de inglês, com CD – Nova Edição –
Português/Inglês – Inglês/Português.
• 01 jaleco.
• 02 lápis pretos (2B) ou lapiseira com grafite.
• 01 lápis 6B.
• 01 pasta com plásticos ou uma pasta
sanfonada para organizar provas, testes e
trabalhos.
• 01 régua 30cm.
• 01 tabela periódica do Prof. JC Gonçalves.
• 01 tesoura sem ponta.
• 01 transferidor.
• 01 tubo de cola lavável 90gr.
• 01 tubo de cola bastão.

EDUCAÇÃO FÍSICA:
•
•
•
•

Camiseta, bermuda ou abrigo do Colégio (uniforme), meia e tênis.
Protetor solar e boné para dias de sol.
Garrafa para água e toalha de rosto.
Prendedor elástico para o cabelo.
No verão, uma camiseta a mais do uniforme da escola, para o caso de necessidade de troca.

O USO DO UNIFORME É OBRIGATÓRIO DESDE O PRIMEIRO DIA DE AULA. CASACÕES (COM OU SEM LOGOTIPO), PARA DIAS
DE FRIO INTENSO, DEVEM SER DA COR DO UNIFORME (AZUL MARINHO, AMARELO ou BRANCO).
OBSERVAÇÕES:
1)
2)
3)
4)
5)

Solicitamos que o material seja providenciado para a 1.ª semana de aula e com a identificação do aluno. Os professores pedem que as compras
sejam feitas conforme o que foi solicitado.
O uso de qualquer corretivo líquido não será permitido no ambiente escolar ou em trabalhos realizados em casa.
As referências bibliográficas que não foram citadas nessa lista serão indicadas pelos professores, no início e decorrer do ano letivo, assim como
alguns materiais específicos de cada Componente Curricular.
O aluno deve trazer diariamente uma garrafa para água.
Modelo de Identificação para cadernos e pastas (colocar na capa):
Identifique o uniforme com o nome do aluno para evitar perdas.
COLÉGIO LUTERANO CONCÓRDIA
Nome:____________________________________
Ano:______ Turma: ______ Turno: ___________
Disciplina: ________________________________

