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3ª Série – Ensino Médio
L IVRO S D ID ÁTICO S
Língua Portuguesa

360º - Gramática. Mauro Ferreira do Patrocínio. FTD, 2015.

Literatura

360º - Literatura. Clenir Bellezi de Oliveira. FTD, 2015.

Matemática

360º - Matemática. José Ruy Giovanni; José Roberto Bonjorno et. al. FTD, 2015.

Biologia

360º - Biologia. José Arnaldo Favaretto. FTD, 2015.

Física

360º - Física. Claudio Xavier da Silva; Benigno Barreto Filho. FTD, 2015.

Química

360º - Química. Dalton Franco. FTD, 2015.

Geografia

360º - Geografia. Edilson Adão; Laércio Furquim. FTD, 2015.

História

360º - História. Alfredo Boulos. FTD, 2017.

L.E.M. Inglês*

360º - Inglês. Flávia da Cruz Miguel. FTD, 2015.

L.E.M. Espanhol*

360º - Espanhol. Henrique Romanos; Jacira Paes de Carvalho; Zaqueu Machado
Borges Júnior. FTD, 2015.

Filosofia

360º - Filosofia. Renato dos Santos Belo. FTD, 2015.

Sociologia

360º - Sociologia. Agnaldo Kupper. FTD, 2015.

Simulados ENEM

Serão aplicados em cada etapa. Além do aluno obter a pontuação em cada um, ele terá a
experiência de simular a realidade do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Haverá
uma análise detalhada dos resultados, com correção pela TRI (Teoria de Resposta ao
Item) e habilidades, indicação de conteúdos a serem reforçados e simulação do Sisu.
Estes simulados deverão ser adquiridos na loja virtual https://www.bookfair.com.br
Para ter acesso, utilize a senha: CSPBH
Sua compra poderá ser parcelada em até 12 vezes sem juros, conforme folder a seguir.

* Língua estrangeira conforme opção do(a) aluno(a).

M ATERI AL C OMPLEMENTAR
- 1 Atlas geográfico atualizado.
- 1 Dicionário Escolar da Língua Portuguesa – Sugestão: Mini Houaiss
- 1 Calculadora com as operações básicas e teclas: M+, M-, MRC, % e log.
- 1 Jaleco de manga curta para aulas no laboratório. Escrever o nome do(a) aluno(a) no bolso externo.

I MPORTANTE












Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do(a) aluno(a) e da turma.
Os livros de literatura serão solicitados durante o ano letivo.
A agenda será fornecida pelo colégio no início do ano letivo.
O uso do uniforme oficial do Colégio é OBRIGATÓRIO.
O(A) aluno(a) só deverá participar das atividades escolares devidamente uniformizado.
O uniforme oficial do Colégio (com a logo da escola) consiste em: blusa diária; agasalho tactel ou moleton, calça
tactel ou helanca; bermuda tactel ou helanca.
Para as aulas de Educação Física: meninos – blusa regata, bermuda tactel; meninas – blusa regata e calça
legging ou de helanca.
O calçado deverá ser tênis de cor(es) neutra(s). Não será permitido o uso de sandálias, chinelos, sapatos de
borracha ou plástico, tipo Croc.
O(A) aluno(a) poderá utilizar calça ou bermuda jeans (sem desfiado ou bordado).
Relembramos que NÃO será permitida a entrada de alunos com agasalho que não seja o exigido pelo colégio.
As blusas de eventos do colégio só serão permitidas durante a realização dos mesmos e em alguma
ocasião/eventualidade em que não foi possível que o aluno se apresente com o uniforme oficial.

Lista de material escolar/2022
www.colegiosaopaulobh.com.br

]

Lista de material escolar/2022
www.colegiosaopaulobh.com.br

