Lista de Material
3º Série do Ensino Médio
Descrição

2019

Caderno universitário ou fichário;
01 estojo;
01 caneta marca texto;
02 canetas esferográficas azuis;
01 caneta esferográfica vermelha;
01 caneta esferográfica preta;
01 borracha macia;
01 apontador com depósito;
02 lápis pretos grafite nº 18;
01 cola bastão;
01 régua de 30 cm;
01 compasso e grafite para compasso;
01 transferidor de 180º (vazado) em acrílico;
01 par de esquadros;
100 folhas de papel sulfite branco;
01 pen drive;
01 avental para laboratório;
01 pasta plástica azul com presilha para arquivo com 20 sacos plásticos – para
arquivar o material de Produção de Texto;
Pasta sanfonada com repartições. Cada uma das repartições deverá ser etiquetada
com o nome das disciplinas: Pasta sanfonada com repartições. Cada uma das
repartições deverá ser etiquetada com o nome das disciplinas: Língua Portuguesa,
Física, Química, Biologia, Matemática, Inglês, Ensino Religioso, Geografia, História,
Filosofia e Produção de Texto. As atividades do ano deverão ficar arquivadas na
medida em que os professores forem devolvendo;
01 Agenda – 2019.

Observações Gerais
1.
Atenção especial ao caderno destinado à Língua Portuguesa e Produção de Texto:
evitar cadernos com folhas ilustradas, pois comprometem a estética dos textos escritos.
Recomenda-se caderno comum (pautas contínuas).
2.
Repor o material durante o ano, quando necessário.
3.
Identificar os cadernos e livros com o nome completo do (a) aluno (a) e o ano escolar.
4.
Marcar o nome do aluno no uniforme.
5.
Datas importantes:
• Início das aulas para todos os alunos: 28/01/2019
• Reunião de pais: dia 23/01/2019, às 19h – Local: Teatro Grande Otelo
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Material Digital
Senhores pais ou responsáveis,
Conforme informado no encarte da Matrícula 2019, por iniciativa da Rede Salesiana de
Escolas, o Colégio Liceu Coração de Jesus utiliza o material didático digital, uma inovação no
método de ensino-aprendizagem.
Para tal, será necessário que o aluno possua um equipamento compatível, conforme
configurações abaixo, que será utilizado para atividades em sala de aula e em casa.
Tablets e Smartphones
Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior)
Tela touch screen capacitiva de 4.3”
Processador Dual Core de 1 GHz
Memória RAM 1,5 GB
Memória armazenamento mínima de 16GB (para uso em dois ou mais anos 32GB)
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Alto falante e fone de ouvido
Notebooks e Ultrabooks
Sistema operacional Microsoft Windows 7 (ou superior) ou MAC OS X
Navegador de internet (Google Chrome, Safari ou Firefox)
Resolução de tela mínima de 1024 x 768 pixels
Processador Dual Core de 2,5GHz
Memória RAM 4GB
Memória armazenamento de 250GB
Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N
Bateria com autonomia de 8h (para navegar na Internet via Wi-Fi, assistir vídeo ou ler texto)
Saída de áudio P2
Auto falante e fone de ouvido

