
 
MATERIAL DIDÁTICO 

3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 

Disciplina Preço 2021 Digital 

 IMPRESSO + DIGITAL DIGITAL 

Biologia R$ 149,02 R$ 104,31 

Caderno de Atividade Único   R$ 205,00   R$ 205,00 

Física  R$ 159,07  R$ 111,49 

Geografia  R$ 132,08    R$ 92,45 

História  R$ 149,02  R$ 104,31 

Língua Portuguesa  R$ 150,81   R$ 105,57 

Matemática  R$ 149,02    R$ 104,31 

Química  R$ 149,02    R$ 104,31 

TOTAL       R$ 1.243,24  R$ 931,75 

   

Ens. Med. 3 Ano Ens. 
Religioso (COMPLEMENTAR) R$ 97,59 R$ 68,32 

 
      Há duas opções de compras do material (atentar-se ao valor total antes de finalizar a 
compra): 

 Somente material digital 

 Material digital + livros impressos 
 
      A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBE Brasil, no      
endereço http://loja.edebe.com.br, a partir do momento em que o aluno estiver matriculado. 

       

      As formas de pagamento disponíveis são: 

- Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard)  
-    Boleto à vista com 5% de desconto 

 

 

IMPORTANTE: Se a opção dos pais for somente pela compra do material digital não poderão 

comprar mais o material impresso. 

 
Livro Didático: (Deverá ser adquirido separadamente - livrarias) 
 
 
INGLÊS: ACCELERATE 3 SB/EWB (BR) - 9780194116770 

 

Obs. Os livros, por motivos pedagógicos, não poderão ser reaproveitados. 

 

PARADIDATICOS:  (Deverá ser adquirido separadamente - livrarias) 

1º trimestre –    1 – Angústia, Graciliano Ramos 

                                      2 – Claro Enigma, Carlos Drummond de Andrade 
 
            2° Trimestre -    1 – Campo Geral Guimarães Rosa 
                                      2 – Nove noites, Bernardo de Carvalho 
 
            3° Trimestre –   1 - Mayombe, Pepetela 
                                     

 
  

http://loja.edebe.com.br/


 
 
 

Lista de Material 2021 
3ª série do Ensino Médio 

 

 
Material comum:  

 01 Caderno universitário – 200 folhas ou 2 de 100 folhas (Matemática) 

 Para as demais disciplinas, poderão ser utilizados cadernos ou fichário 

 01 Avental branco para o laboratório (com nome do aluno, bem visível, escrito no bolso da frente), 
com mangas longas e comprimento até o joelho (uso obrigatório);  

 01 óculos de segurança;   

 02 canetas marca-texto (cores diferentes, sendo uma delas amarela);  

 04 Canetas esferográficas (azul, vermelha, verde e preta); (Obs: em Matemática pede-se no mínimo 
4 cores diferentes, podendo incluir outras além das canetas solicitadas)  

 1 lápis ou lapiseira;  

 01 borracha macia;  

 01 apontador;  

 01 Régua de 15 cm para deixar no estojo (Matemática);  

 01 tesoura sem ponta;  

 01 cola bastão;  

 10 folhas de papel milimetrado A4 (Matemática);  

 20 folhas de Canson branco A4;  

 01 calculadora simples;  

 02 pacotes de sulfite A4 com 100 folhas. 
 
                             

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: 

 Caso necessário outros materiais, solicitaremos ao longo do ano 

 INÍCIO DAS AULAS: 01 DE FEVEREIRO DE 2021 
 

 


