Educação Infantil – Ensino Fundamental e Médio
Praça Sete de Setembro, 126 – Fone: 3344-1671 – Maringá – PR.

LISTA DE MATERIAL – 3ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO – 2021
ATENÇÃO:
Em 2021 o Colégio terá que trabalhar adaptações no currículo das diversas disciplinas, haja vistas a
possível necessidade de revisões de conteúdo, diante disso pedimos por favor, que não se desfaçam
dos livros (vol. 2) utilizados na 2ª série.

Ed. Moderna
Autores
Moderna Plus - Biologia Vol. 3 (4ª Edição)
Amabis e Martho
Moderna Plus - Física Vol. 3 (11ª Edição)
Ramalho/ Nicolau/Toledo
Moderna Plus - Matemática Vol. 3 (3ª Edição)
Manuel Paiva
Moderna Plus - História Vol. Único (2ª Edição)
Alexandre Alves/ Letícia F. de Oliveira
Moderna Plus - Filosofia Vol. Único (5ª Edição)
Mª Lúcia A. Aranha/ Mª Helena Pires Martins
Sociologia – Int. à ciência da sociedade - Vol. Único (5ª Edição)
Cristina Costa
Ed. Saraiva
Conecte Geografia – Vol. 3 (1ª edição) Conecte Live
Conecte Gramática – Vol. Único (2ª edição)
Conecte Literatura – Vol. Único (2ª edição)
Química na Abordagem do Cotidiano – Vol. 3 (1ª edição)
Ed. Ática
Inglês - Prime Time – Volume único (2ª edição)
Descobrindo a História da Arte – Vol. único (18ª reimpressão),

Autores
Ribeiro, Gamba e Ziglio
Cereja e Cochar
Cereja e Cochar
Tito e Canto
Autores
Amadeu Marques
Graça Proença

mesmo livro utilizado na 2ª série.

Os livros volume único são para os três anos do Ensino Médio.
PROJETO DE EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL:
O material será organizado pelo Colégio.
01 caderno exclusivo para anotações – brochura grande – 48 folhas.

MATERIAL COMPLEMENTAR OBRIGATÓRIO:
LABORATÓRIO DE REDAÇÃO
1 caderno universitário de uma matéria (caderno exclusivo para disciplina).
Material das aulas será preparado pelo (a) professor (a).
Serão solicitados 3 livros paradidáticos (os títulos serão informados no início de cada trimestre).
ENSINO RELIGIOSO
1 caderno específico para a disciplina.
EDUCAÇÃO FÍSICA
1 caderno específico para a disciplina.
ARTE
01 caderno de desenho.
Para uso em sala:
Caneta (azul, preta, vermelha), lápis, borracha, régua e outros materiais pertinentes.
Caderno universitário para as disciplinas em que não foi solicitado caderno individual.

UNIFORME – AQUISIÇÃO EM LOJAS
Com o objetivo de se promover a integração, igualdade e segurança dos nossos alunos,
temos o uso do uniforme como obrigatório. Uniforme comum às meninas e meninos:
Uso diário no verão: camiseta, bermuda e calça padronizadas com a logo do Colégio.
Uso diário no inverno: camiseta e calça padronizadas com a logo do Colégio. Blusa de
agasalho ou jaqueta padronizadas com a logo do Colégio ou similares nas cores preta, branca
ou azul marinho (essas opções não podem conter estampas).
O (a) aluno (a) que se apresentar na portaria sem uniforme, será permitida a entrada,
porém o(a) (a) será encaminhado(a) para uma sala de estudos reservada. Somente após os pais
ou responsáveis providenciarem a vestimenta, conforme estabelecido no regimento escolar,
o(a) aluno(a) será encaminhado(a) para sala de aula.
Obs. Camisetas comemorativas ou feitas para eventos do Colégio, (ex. semana cultural);
mesmo que tenham a logo do Santa Cruz, não poderão ser usadas como uniforme.
Nos dias de avaliações ou recuperação de estudos agendadas em contra turno é
obrigatório o uso de uniforme.
A camiseta específica de formandos poderá ser usada em dois dias da semana, definidos
entre alunos e coordenação. Nos demais dias todos deverão usar o uniforme regular.
CATRACA ELETRÔNICA: ENTRADA E SAÍDA COM CARTÃO MAGNÉTICO
INDIVIDUAL (OBRIGATÓRIO). O registro da presença, será pela catraca, sendo então de
inteira responsabilidade do(a) aluno (a) informar sua frequência.
TODOS OS MATERIAIS, INCLUSIVE O UNIFORME, DEVERÃO SER MARCADOS
COM O NOME DO ALUNO. Pedimos que as identificações do aluno nos cadernos e livros
sejam feitas do lado de fora da capa.
CADA ALUNO(A) PRECISA TER SUA PRÓPRIA GARRAFA PARA ÁGUA
(OBRIGATÓRIO).
AGENDA PARA ANOTAÇÃO – compra opcional.
ATENÇÃO – Critérios para compra de livros seminovos:
- Verificar se a edição corresponde a mesma indicada nesta lista;
- Observar se o livro está em bom estado – não deve conter registros à caneta ou marca texto
e todas as anotações da resolução de atividades deverão estar bem apagadas.
USO DE MEDICAMENTO EM CASO DE DOENÇA
De acordo com a legislação vigente, o Colégio fica impedido de medicar seus
alunos. Quando o aluno estiver fazendo uso de algum medicamento que não possa ser
interrompido, favor enviá-lo com a indicação da dosagem e o horário a ser tomado.
O Colégio não medicará o aluno sem as devidas recomendações. Em caso do aluno
apresentar estado febril ou qualquer outra indisposição, quando estiver em horário de aula, os
pais ou responsáveis serão comunicados via telefonema.

