
 

 

Lista de Materiais 
3º ano EM 2020 

Viverde Bragança 
Rod. Capitão Barduino Km 98,5, Bragança Paulista – SP 
(11) 4031-1172 – braganca@escolaviverde.com.br 

Casa da Cidade / Livraria Leriver 
R. Cel. Leme, 371 - Centro, Bragança Paulista – SP 
(11) 4033-8967 

• A Viverde incentiva o consumo consciente e sugere que os materiais já 
utilizados, mas que em bom estado, sejam reaproveitados. 

• PARTE A (Materiais que devem ficar na mochila e/ou em sala, de uso 
individual). 

• PARTE B (Materiais de uso artístico, de uso coletivo). 
• PARTE C (Livros didáticos e paradidáticos). 

 

 

 

 

Qtd. PARTE A - USO INDIVIDUAL 
01 agenda grande com 1 PÁGINA POR DIA e espaço suficiente para anotações 

01 
caderno universitário ou fichário com divisões e folhas brancas pautadas 
sem estampas 

01 caderno de desenho A4 de 48 folhas – espiral sem seda  

01 
estojo escolar contendo: 01 lápis ou lapiseira, 01 corretivo, 01 caneta azul, 
01 caneta vermelha, 01 borracha, 01 apontador e 01 caneta marca texto. 

01 régua transparente – 30 cm 

01 compasso 

01 pen drive para uso pessoal  

01 pasta catálogo com 20 plásticos 

PARTE B – USO COLETIVO 
01 pacote de sulfite A4 CHAMEX – 500 folhas 

01 pote de tinta acrílica 250 ml (PRETA) 

01 pincel chato nº 08 (Condor ref.471 ou similar) 

01 bloco de Canson A3 (CREME) 

01 caneta POSCA preta 

PARTE C – LIVROS DIDÁTICOS E PARADIDÁTICOS 

LIVROS DIDÁTICOS 
• 01 kit de livros UNOi 3º ano do Ensino Médio 

(Os livros didáticos e paradidáticos estarão à venda, a partir de 13/01/20 na livraria LERIVER na 
Casa da Cidade) 
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Observações importantes: 

 Todo material de uso individual deverá ser reposto pelo responsável sempre 
que necessário durante o ano. 

 
 Os materiais de uso artístico deverão ser trazidos no primeiro dia de aula. 

As sugestões de marca ocorrem em função da qualidade, durabilidade e 
manuseio dos materiais, como também, questões consideradas 
importantes para a faixa etária. 

 
 Todos os materiais deverão ser devidamente identificados com nome 

completo e turma. Serão conferidos e caso algum item falte ou seja 
diferente do especificado na lista, a escola solicitará o item correto ou 
faltante pelo Classapp. 

 
 Os horários de aula serão entregues no primeiro dia letivo. Dessa forma, os 

alunos deverão trazer estojo e um caderno de anotações. 

 

LIVRO PARADIDÁTICOS DE LITERATURA (em ordem de leitura) 
1º O ateneu, Raul Pompeia 
2º O manheiro, Fernando Pessoa 
3º O seminário dos ratos, Lygia Fagundes Teles 
4º Angústia, Graciliano Ramos 
5º Campo Geral, Guimarães Rosa 
6º Nove Noites, Bernardo Carvalho 
7º História do Cerco de Lisboa, José Saramago 
8º Mayombe, Pepetela 
9º A cabra vadia, Nelson Rodrigues 


