Lista de Material Escolar 2022
3ª Série – Ensino Médio

Início das aulas

Uniforme Escolar
Material Didático

21/02/2022
(2ª feira)

Anos Finais – 6º, 7º e 8º anos
Manhã: Segundas e Terças 7h30 às 12h50
Quartas, quintas e sextas: 7h30 às 12h
Anos Finais – 9º ano
Manhã: Segundas, Terças e quartas: 7h30 às 12h50
Quintas e sextas: 7h30 às 12h
Ensino Médio – 1ª, 2ª e 3ª séries
Manhã: 7h30 às 12h50
O retorno no turno da tarde (dobra):
1ª Série: 2ª e/ou 3ª feira - aulas conforme itinerário escolhido.
2ª e 3ª Série: Terças- Feiras: 13h50 às 17h30.

A partir do dia 21/02/2022 (2ª feira) todos os estudantes deverão comparecer à
escola devidamente uniformizados.
Até o dia 03/03/2022 (5ª feira) todos os estudantes precisarão estar com o material
escolar completo. A partir dessa data os livros didáticos já serão usados regularmente
para aulas e atividades.
Funcionamento da Série 2022
Turno da Manhã

Série

Funcionamento da Série 2022
Turno da Tarde
Retorno turno contrário (Terça Tarde):

3ª Série EM

2ª à 6ª feira – 7h30 às 12h50







1º período: 13h50 às 14h40
2º período: .14h40 às 15h30
3º período: 15h30 às 16h20
Intervalo: 16h20 às 16h40
4º período: 16h40 às 17h30

Material de Uso Individual








01 caderno 96 folhas (para Matemática)
20 folhas quadriculadas OU um caderno de folhas quadriculadas (Física e Matemática)
Um caderno Universitário de 12 matérias- a ser distribuído entre as outras disciplinas
(pode ser fichário)
01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, caixa de lápis de cor, régua,
tesoura, esquadro, cola, compasso, transferidor (180º), canetas marca- texto, diversas
cores;
01 Jaleco para prática em Laboratórios - uso individual e obrigatório para as aulas de Biologia,
Física, Química
Uma Tabela Periódica Atualizada
Outros materiais poderão ser adquiridos à medida que os professores solicitarem no
decorrer do ano letivo.

LIVROS DE LITERATURA

A divulgação dos títulos específicos ocorrerá nas primeiras aulas de Linguagens de 2022. Os
títulos deverão ser adquiridos pelos alunos, de acordo com cronograma.

Plataformas Educacionais Adotadas:
A- COLEÇÃO PRÉ-UNIVERSITÁRIO SAS - 3ª série EM 2022
Coleção Pré-universitário para Ensino Médio – 3ª Série SAS - deverá ser adquirido por meio da livraria digital:
www.centraldolivro.com.br. Usar a senha: RBEEDU@2022
A Coleção Pré-Universitário SAS contém os materiais didáticos impressos + acesso às funcionalidades da
Plataforma SAS durante o ano de 2022 para todos os componentes curriculares da série. Sendo 06 volumes
dos livros integrados contendo os materiais de: biologia, física, geografia, história, inglês, espanhol, língua
portuguesa (gramática, interpretação textual, literatura e redação), matemática e química. Além desses
materiais, haverá volume único para: filosofia, sociologia, ENEM por habilidades 3, módulo extra, indígenas
no Brasil e povos da África, ENEM - revisão final e análise de obras UFRGS.
Ao acessar a livraria digital Central do Livro, os estudantes e as famílias poderão conhecer o descritivo dos
materiais e sua organização em 06 livros integrados da Coleção Pré-Universitário, além de outros livros
complementares.

B- Plataforma de Redação - Redigir A+
Em 2022, além das correções de redação regulares pelos professores, usaremos também uma plataforma de
correção externa.
No início do ano letivo os estudantes precisarão adquirir o código individual de acesso e uso da plataforma
de correção de redação on-line. Valor: 81,00 (oitenta e um reais).
O pagamento será feito por meio de boleto bancário, que estará disponível, no site da escola (área do aluno),
com vencimento para 15 de março de 2022.

