ESCOLA SEB UNIMASTER
LISTA DE MATERIAL INDIVIDUAL 2021
3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO
A aquisição do material escolar deve ser um momento de aprendizado sobre o consumo consciente, o combate ao desperdício,
praticidade e sustentabilidade. A qualidade reflete diretamente no desempenho pedagógico e na durabilidade dele. Estamos
alinhados com nosso pilar UNESCO de SUSTENTABILIDADE, lembrando que sempre incentivamos a reutilização dos materiais,
desde que estejam em bom estado.

2.

Início das aulas em 2021: Estamos prontos e com todos os protocolos de biossegurança chancelados pela Consultoria do Hospital
Albert Einstein desde agosto. Assim que os órgãos competentes locais autorizarem estaremos de volta. Fiquem atentos aos nossos
comunicados por e-mail e por meio de nossas plataformas.

OBSERVAÇÕES

Quant.
10
1
1
3
1
1
1
1
1
02 a 04

1

1ª ETAPA

LITERATURA

MATERIAL DE USO CONSTANTE

MATERIAL
INDIVIDUAL

1.

Tipo/Especificação
Cadernos grandes 96 folhas para: Português, Literatura, Inglês, História, Geografia,
Matemática, Biologia, Filosofia/Sociologia, Física e Química.
Estojo simples (tecido ou material plástico porque são mais leves)
Lápis preto ou lapiseira
Canetas esferográfica azul ou preta
Caneta marca texto de qualquer cor
Borracha macia
Cola bastão - 10 gramas
Régua - 30 cm (rígida e transparente)
Caixa de lenço de papel.
Máscaras e 02 ziplocs para colocação das máscaras (limpa e utilizada).
Dispositivo com configuração mínima (TABLET):
Software
- Para dispositivos iOS, recomendamos dispositivos compatíveis com o iOS 13 ou
superior.
- Para dispositivos Android, recomendamos dispositivos compatíveis com Android
9 ou superior de fabricantes de primeira linha.
Hardware
- Memória Interna 32GB; Memória RAM 4GB; Processador 1.4 GHz; Wi-Fi
[1] Uma vida em segredo, de Autran Dourado. Ediouro ou outra editora
[2] 1984, de George Orwell. Cia das Letras.

*Durante o ano letivo serão solicitados livros de literatura de leitura obrigatória e trabalhos
sistematizados para cada etapa de avaliação.

•
•
•
•

É permitido o uso de colecionador (fichário) ou cadernos com divisórias para mais de uma
matéria para substituir os cadernos.
Todo o material deverá ser identificado e reposto sempre que necessário.
Durante o ano letivo serão solicitados livros de literatura de leitura obrigatória e trabalhos
sistematizados para as etapas letivas. Nesta lista já constam obras para a 1ª etapa.
As Normas de Convivência devem ser consultadas no endereço: https://escolaseb.com.br/unimaster/

Todos os itens da lista devem ser adquiridos até o primeiro dia de aula de 2021 para melhor
desempenho do aluno.
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