
3º ANO - ENSINO MÉDIO 
 RELAÇÃO DE MATERIAIS – 2022 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1. Lembramos que faremos uma reunião com os pais/responsáveis do Ensino Médio - POLIEDRO, no dia 22/02/22,

(16h:on-line*) *O link será encaminhado para o e-mail dos pais/responsáveis.
3. Os modelos e tamanhos dos materiais de uso diário (cadernos, canetas, lápis...) ficam a critério da família.
4. É indispensável que todos os materiais estejam identificados com o nome completo do aluno.
5. O material de uso diário deve ser reposto conforme for terminando.
6. Pedimos especial atenção à mochila e ao estojo do aluno, buscando adquirir modelos simples e leves, contribuindo

assim para a diminuição do peso a ser transportado todos os dias.
7. Visando ao consumo consciente, sugerimos aproveitar alguns materiais do ano anterior (pastas, tesoura, régua, etc).
8. Por ocasião de aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano;
9. Dia 16/02/22 - Início das Aulas - 6º ao 9º Ano, Ensino Médio e Profissionalizantes (Uso obrigatório do Uniforme).

❖ Lembramos da necessidade de os alunos terem os livros já no início do ano, pois são instrumentos essenciais
para sua aprendizagem.

LIVROS ADOTADOS DO SISTEMA POLIEDRO 

Os livros didáticos do Sistema Poliedro são adquiridos na BookFair (Caderno de Sala Octa – L1; Caderno de 
Sala Octa – L2; Caderno de Sala Octa – L3 e Língua Espanhola), pela internet, no site www.bookfair.com.br Após 
aquisição dos livros, o aluno terá acesso à Plataforma, que conta com conteúdos digitais exclusivos que serão utilizados 
em sala de aula e em casa. O 1º kit, bem como a senha digital serão entregues no período de 16 a 21 de fevereiro. 
Haverá mais duas entregas de materiais.  
Passo a passo para efetivar a compra: 
https://colegiodomfeliciano.com.br/MaterialEscolar/2022/Bookfair/Bookfair-ComoComprar.pdf 

▪ Informações e SENHA para quem for adquirir o MATERIAL IMPRESSO E DIGITAL:

http://www.bookfair.com.br/
https://colegiodomfeliciano.com.br/MaterialEscolar/2022/Bookfair/Bookfair-ComoComprar.pdf
https://colegiodomfeliciano.com.br/MaterialEscolar/2022/Bookfair/Bookfair-CupomDesconto.pdf


▪ Informações e SENHA para quem for adquirir somente o MATERIAL DIGITAL:

  LIVROS PARADIDÁTICOS 
        Nosso Colégio desenvolve, anualmente, o Projeto de Literatura, um trabalho desenvolvido com todas as turmas, 
objetivando a formação de leitores, tarefa da família e da escola. 
       As seguintes obras serão trabalhadas ao longo do ano letivo: 

- 1º trimestre: OS MISERÁVEIS – Papéis Avulsos - Machado de Assis
- 2º trimestre: Indicação da Feira do Livro

- 3º trimestre: Feliz Ano Velho - Marcelo Rubens Paiva
      No início do ano letivo, será entregue, pelo professor, a lista com demais leituras anuais. 

MATERIAIS PARA USO NO LABORATÓRIO: 

- 01 avental de algodão com mangas longas e comprimento até o joelho

-01 par de luvas de borracha (tipo cirúrgico)


