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Recomendações:  

 Identificar o uniforme com nome e sobrenome.  
 Procurar um auxiliar e verificar no “Achados e Perdidos”, peças do uniforme ou materiais 

perdidos no ambiente escolar. 
 Consultar o aluno antes de fazer a opção somente pela coleção digital. Há alunos que preferem o 

apoio da versão impressa.  
 O livro de Ensino Religioso deverá ser adquirido na versão impressa e/ou digital. 
 Procurar pelo serviço de tecnologia da escola no caso de dificuldade no download dos livros 

digitais. 
 Manter na mochila do aluno duas máscaras limpas para troca e o frasco de álcool em gel 

abastecido. 

LISTA DE MATERIAIS 2021 

3ª SÉRIE -  ENSINO MÉDIO 

Livros Didáticos   
RSB - Escolas 

Kit básico versão Impressa e Digital  
Ou  
Somente a Coleção Digital. 

 
 
 
 
https://loja.edebe.com.br/ Ensino Religioso 

Ensino Religioso 3ª série EM – Livro Impresso e/ou 
Digital 

Paradidáticos   
Língua Portuguesa 

1º tri: Mensagem  – Fernando Pessoa Companhia das Letras 

2º tri: Alguma Poesia – Carlos Drummond de 
Andrade 

Companhia das Letras 

           Campo Grande – Guimarães Rosa Companhia das Letras 

3º tri: Nove Noites – Bernardo Carvalho Companhia das Letras 

Geral 1 tablet ou smartphone  - obrigatório na compra exclusiva do pacote digital.  
 

Especificações: Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) o u IOS 9 (ou 
superior); Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior; Processador Dual 
Core de 1 GHz ou superior; Memória RAM 1,5 GB ou superior; Memória 
armazenamento interna livre, mínima de 16GB (recomendado 32GB); Conexão 
Wi-fi 802.11 B/G/N. 

Caderno universitário ou fichário (uso em 12 disciplinas) 

1 agenda física se preferir à agenda do celular. 

1 estojo contendo: lápis ou lapiseira; canetas esferográficas nas cores azul, e 
preta; borracha macia (uso em Arte); caneta marca-texto e 1 cola bastão. 

Arte Caderno de 96 folhas ou uma parte no fichário 

1 caixa de lápis de cor  

lápis grafite: 2B; 4B e 6B 

Laboratório 1 avental branco de manga longa 
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