
 
 
 
 

 
MATERIAL DIDÁTICO – 2017 – ENSINO MÉDIO – 3ª Série 

    ORIENTAÇÕES: 
 1. Os livros e as leituras obrigatórias estão a seguir indicados de acordo com a demanda de cada disciplina.       
Os mesmos deverão ser adquiridos conforme orientação especificada no campo da disciplina;     
 2. Sempre que possível, reutilizar os materiais do ano anterior; 
 3. O bloco do CT deve ser adquirido na Biblioteca; 
 4. No primeiro dia de aula, o estudante deve trazer um caderno ou bloco de rascunho e estojo contendo: 
02 lápis pretos; 02 canetas azuis; 01 tesoura sem ponta; 01 borracha; 01 apontador; 01 cola; 01 régua; 
 5. O Colégio Teutônia trabalhará com o material didático ANGLO em 2017 e efetuará, no início de 
fevereiro, o pedido de compra dos livros. Serão 8 apostilas com atividades interdisciplinares para cada 
estudante, uma a cada bimestre. 

Valores do Material Didático: 
MATERIAL ANGLO À VISTA 4 PARCELAS 8 PARCELAS 

Apostila Revisanglo R$ 1152,00 R$ 312,00 R$ 158,00 
 

 A editora disponibilizará, aos pais que trabalham com cheque, a compra em 4 ou 8 parcelas fixas. O valor 
não será incluso no boleto das mensalidades. Os pais que optarem em pagar as apostilas bimestralmente 
deverão ficar atentos ao calendário pedagógico dos estudantes, garantindo que o material esteja disponível 
quando o estudante necessitar dele. A apostila 1 estará à disposição das famílias na Biblioteca do Colégio a 
partir de 13 de fevereiro, na condição de que a rematrícula/matrícula do estudante tenha sido efetivada até 
o dia 23 de janeiro de 2017. Ainda: o pagamento do material à vista não confere o direito da retirada das 
apostilas em condição única. A entrega bem como os prazos, indicados pela editora, serão administrados 
pelo corpo funcional do CT. 

 
6. LIVROS/MATERIAIS DIDÁTICOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS: 
 

Língua Portuguesa Dicionário Mini-Houaiss - Antônio Houaiss (adaptado à reforma ortográfica) 
Observação: A lista de livros de leitura a serem lidos durante o ano será entregue 
aos alunos no início do ano letivo. 

Língua Inglesa Para nível Intermediário: 
Livro didático: English ID 2 – Student Book – Editora Richmond. ISBN: 
9788516083090 
Livro paradidático: Sense ad Sensibility – Editora Richmond. ISBN: 9781906861124 
 
Para nível avançado:  
Livro didático: English ID 3 – Student Book – Editora Richmond. ISBN: 
9788516083175 
Livro paradidático: John Lennon: Nowhere Boy – Editora Richmond. ISBN: 
9780956857767 
 
Dicionário – Sugestão: The Landmark Dictionary 5ª edição + APP. São Paulo: 
Richmond, 2015. 
 (Esta edição acompanha APP grátis para uso em Smartphone, Tablet ou Desktop). 

 
7. LEITURAS INDICADAS – PROJETO ALUNO LEITOR 



Na disciplina de Literatura são indicadas leituras com o objetivo de contribuir para a formação literária de 
cada estudante. Nesse sentido, é importante que o estudante inicie a sua biblioteca pessoal adquirindo 
algumas obras. Além disso, a aquisição do livro permite destaques no texto, anotações e leituras mais 
aprofundadas, o que será avaliado na disciplina.  

 
1ºtrimestre  2ºtrimestre  3ºtrimestre  
Gota d’Água – Chico Buarque e 
Paulo Pontes   

LIVRO DO PROJETO AUTOR 
PRESENTE – VALESCA DE ASSIS 

A Hora da Estrela – Clarice 
Lispector  

O amor de Pedro por João – 
Tabajara Ruas  

Sermões do Padre Antônio Vieira 
– Padre Antônio Vieira 

O Continente – Erico Veríssimo  

Estes títulos representam uma indicação para compor a biblioteca pessoal do estudante, por isso 
salientamos a importância de cada estudante dispor das obras. 
 
8. AUTOR PRESENTE 2017: no mês de abril, estará à disposição para compra, na Biblioteca, a obra da 

autora Valesca de Assis para a realização do projeto Autor Presente.  
  

            
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 13/02/2017. 
 
 Atenciosamente, 

Coordenação Pedagógica e Professores(as). 

ATENÇÃO: 
 
1)Os livros didáticos da Editora Moderna/Salamandra/Richmond/Santillana poderão ser adquiridos 
diretamente pelo site HYPERLINK 
"http://www.modernacompartilha.com.br"www.modernacompartilha.com.br como também em alguma 
livraria de preferência.  
No site, para adquirir o kit completo do material que será utilizado durante o ano letivo, a editora informa 
condição de parcelamento em até 10X sem acréscimo nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hipercard, Diners 
Club, e American Express. Estarão, também, à venda no Auditório Central do CT nos dias 14 e 15 de 
fevereiro de 2017, turnos manhã, tarde e noite. A comercialização será realizada pelas editoras aqui no 
CT, com possibilidades de parcelamentos em até 04 vezes no cheque ou 03x no cartão; 
2) Livros do Projeto Aluno Leitor de outra(s) editora(s) deverão ser adquiridos via internet ou em alguma 
livraria de sua preferência. 
 


