
    
 

Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos 
Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso.  

Inglês - Livro Uncover- Level 1 (Student Book) - Cambridge.  Este livro não é comercializado pela Edebê. Pode ser 
adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não pode ser Combo ou workbook. 

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet, iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

 
Outros 

materiais 

ITENS QUE FICARÃO COM O ALUNO: 
1. Tubo de cola médio, borracha macia, apontador, régua tesoura, lápis, compasso, transferidor.  
2. Uma caixa de lápis de cor com, no mínimo, doze cores.  
3. Cadernos, preferencialmente pequenos, de 48 folhas, para cada disciplina: História, Geografia, Ciências, 

Artes, Ensino Religioso, Português e Inglês (Não será aceito caderno universitário). 
4. Um caderno de 96 folhas pequeno (exclusivo para Matemática). Um caderno de folhas quadriculadas 

para Matemática (48 folhas). 
5. Um bloco de folhas canson A3 (200g) que será utilizado nas aulas de artes durante todo o EF II.  
6. Uma pasta plástica em L para o trabalho de Gestão de Grupo.  
7. Uma pasta portfólio com 50 plásticos para Educação Física (Esta pasta acompanhará o aluno até o nono 

ano). 
8. Uma pasta portfólio com 25 plásticos para Artes Visuais.  
ITENS QUE NÃO FICARÃO COM O ALUNO: 
9. Uma fita crepe parda, preferencialmente 3M para Artes Visuais 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa podem ser baixados gratuitamente no 
tablet ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.   Os 
professores, no início do ano letivo, orientam os alunos quanto ao uso desses recursos.         
O dicionário de Língua Inglesa também pode ser utilizado através de um aplicativo (à escolha do 
aluno) ou também fazer uso do endereço https://dictionary.cambridge.org        

Observações: 
1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no Plano de Aula do 
professor, que é socializado com os alunos. 
2. A lista dos Livros de Literatura que farão parte do “Projeto de Leitura”, será divulgada no início do ano letivo de 2020. 
Trabalharemos no sistema de rodízio, em que cada aluno compra um livro e troca com as demais turmas de sextos anos. 
Portanto, o aluno lerá cinco livros paradidáticos 
3. A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não são obrigatórios, 
deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível a partir de outubro, quando será 
possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

 

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) 
deverá trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de 
estudante sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores 
e Coordenadores. 

Horário das aulas 

1ª aula 2ª aula 3ª aula RECREIO 4ª aula 5ª aula 
Término das 

aulas 

7h25min 8h15min 9h05min 9h55min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 

Fone: (047) 3390-3300  
http://www.salesianoitajai.g12.br 

E-mail: colegio@salesianoitajai.g12.br 
 

Livros e materiais para 2020 

6º ano – EF 

 

https://dictionary.cambridge.org/
http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.salesianoitajai.g12.br/


 

  
 

Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos. 
Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso.   

Inglês - Livro Uncover- Level 2 (Student Book) - Cambridge.  Este livro não é comercializado pela Edebê. Pode ser 
adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não pode ser Combo ou workbook. 

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet,  iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

Observações: 
1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no Plano de Aula do 
professor, que é socializado com os alunos. 
2. A lista dos Livros de Literatura que farão parte do “Projeto de Leitura”, será divulgada no início do ano letivo de 2020. 
Trabalharemos no sistema de rodízio, em que cada aluno compra um livro e troca com as demais turmas de sétimos 
anos. 
3. A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não são obrigatórios, 
deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível a partir de outubro, quando será 
possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

Outros 
materiais 

ITENS QUE FICARÃO COM O ALUNO: 
1.  Lápis, borracha, caneta, cola, régua, apontador, compasso, transferidor. 
2.  Uma calculadora simples. 
3.  Uma caixa de lápis de cor com, no mínimo, doze cores (podem ser os mesmos do ano anterior). 
4. Cadernos, preferencialmente pequenos, de 48 folhas, para cada disciplina: Português, História, 
Geografia, Ciências, Artes, Ensino Religioso e Inglês (Não será aceito caderno universitário). 
5. Um caderno de 96 folhas, pequeno (exclusivo para Matemática). Um caderno de folhas 
quadriculadas para Matemática (48 folhas), ou o seu caderno quadriculado do 6º ano.  
6. Uma pasta portfólio com 50 plásticos para Educação Física (A mesma pasta utilizada no sexto ano. 
Esta pasta acompanhará o aluno até o nono ano). 
7. Uma pasta portfólio com 25 plásticos para Artes Visuais. Os alunos que fizeram o sexto ano no 
Salesiano continuam com a mesma pasta utilizada em 2019. 
8. Um bloco de folhas canson A3 (200gr), para ser usado nas aulas de Artes durante todo o EFII. 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa podem ser baixados gratuitamente 
no tablet ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.    
O dicionário de Língua Inglesa também pode ser utilizado através de um aplicativo (à escolha 
do aluno) ou também fazer uso do endereço https://dictionary.cambridge.org  

 

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) 
deverá trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de 
estudante sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores e 
Coordenadores. 

 
Horário das aulas 

1ª aula 2ª aula 3ª aula RECREIO 4ª aula 5ª aula Término das 
aulas  

7h25min 8h15min 9h05min 9h55min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 

                                                            Fone: (047) 3390-3300  
http://www.salesianoitajai.g12.br 

E-mail: colegio@salesianoitajai.g12.br 
 
 
 
 

Livros e materiais para 2020 

7º ano – EF 

 

http://www.loja.edebe.com.br/
https://dictionary.cambridge.org/
http://www.salesianoitajai.g12.br/


  
 

Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos,  
Português, Matemática, História, Geografia, Ciências, Ensino Religioso. 

Inglês - Livro Uncover- Level 3 (Student Book) - Cambridge.  Este livro não é comercializado pela Edebê. Pode ser 
adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não pode ser Combo ou workbook. 

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet, iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

Observações: 
1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no Plano de Aula do 
professor, que é socializado com os alunos. 
2. A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não são obrigatórios, 
deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível a partir de outubro, quando será 
possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

A lista dos Livros de Literatura que farão parte do “Projeto de Leitura” deverão ser adquiridos dentro deste prazo de 
leitura: 
O Pequeno Príncipe - Antoine Saint-Exupery - Global Editora - Leitura em Março 
O Extraordinário - R.J Palácio - Ed. Intrínseca - Leitura em Maio 
Diário de Anne Frank (Não pode ser a versão em HQ) - Lilia Moritz Schwarcz.  Vendido por várias editoras - Leitura em 
Agosto 
Felicidade Crônica - Martha Medeiros Editora LPm Editores - Leitura em Outubro 
 
Estes livros podem ser adquiridos em lojas virtuais como Amazon, Americanas, Submarino, entre outras. 

Outros 
materiais 

TODOS OS ITENS RELACIONADOS FICARÃO COM O ALUNO 
1. Lápis, borracha, caneta, cola, régua graduada, transferidor, compasso, jogo de esquadros, fita 
métrica simples. 
2. Uma caixa de lápis de cor com, no mínimo, doze cores (podem ser os mesmos do ano anterior). 
3. Cadernos, preferencialmente pequenos, de 48 folhas, para cada disciplina: História, Geografia, 
Ciências, Artes, Ensino Religioso, Inglês. 
4. Um caderno de 96 folhas exclusivo para Matemática. 
5. Um caderno de 96 folhas, grande, exclusivo para Português. 

6. Uma calculadora simples com a tecla para raiz quadrada √ 

7. Uma pasta portfólio com 20 plásticos para Educação Física (A mesma pasta utilizada no sexto e 
sétimo ano. Esta pasta acompanhará o aluno até o nono ano). 
8. Uma pasta portfólio com 25 plásticos para Artes Visuais. Os alunos que fizeram o sétimo ano no 
Salesiano continuam com a mesma pasta utilizada em 2019. 
9. Uma pasta elástico para portfólio das redações em Língua Portuguesa. 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa utilizados  nos anos anteriores 
continuam valendo. Não precisa adquirir novo.  Todos podem ser baixados gratuitamente no 
tablet ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.                 

 

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) 
deverá trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de 
estudante sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores e 
Coordenadores. 

 
Horário das aulas 

1ª aula 2ª aula 3ª aula RECREIO 4ª aula 5ª aula Término das 
aulas  

7h25min 8h15min 9h05min 9h55min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 
                                                           Fone: (047) 33903300  

http://www.salesianoitajai.g12.br 
E-mail:colegio@salesianoitajai.g12.br 

 

Livros e materiais para 2020 

8º ano – EF 

 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.salesianoitajai.g12.br/


                  

Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos. 
 Português, Matemática, História, Geografia, Ciências e Ensino Religioso.   

Inglês - Livro Uncover- Level 4 (Student Book) - Cambridge.  Este livro não é comercializado pela Edebê. Pode ser 
adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não pode ser Combo ou workbook. 

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet,  iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

Observações: 
1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no Plano de Aula do 
professor, que é socializado com os alunos. 
2. A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não são obrigatórios, 
deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível a partir de outubro, quando será 
possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

A lista dos Livros de Literatura que farão parte do “Projeto de Leitura” deverão ser adquiridos dentro deste prazo de 
leitura: 
Estrelas além do tempo - Shetterly, M. Balão Editorial -  Leitura em Março 
Revolução dos Bichos - George Orwell – Ed. Cia das Letras - Leitura em Maio 
O menino da lista de Schindler- Leon Leyson - Ed. Rocco - Leitura em Agosto 
Contos Extraordinários - Edgar Allan Poe – Ed. Companhia de bolso- Leitura em Outubro 
 
Estes livros podem ser adquiridos em lojas virtuais como Amazon, Americanas, Submarino, entre outras. Os dois últimos 
podem ser adquiridos também com os alunos do nono ano de 2019.  

Outros 
materiais 

1. Lápis, borracha, caneta, cola, régua graduada (30 cm), lápis de cor (podendo ser os mesmos dos anos 
anteriores). 
2. Uma caixa de lápis de cor com no mínimo 12 cores.  

3. Uma calculadora simples com a tecla para raiz quadrada √. 

4. Tabela Periódica dos Elementos Químicos (Sugerimos a do Professor J. C. Gonçalves). 
5. Cadernos, preferencialmente pequenos, de 48 folhas, para cada disciplina: História, Geografia, Artes, 
Ensino Religioso, Inglês. 
6. Caderno grande de 100 folhas para cada disciplina: Matemática, Português e Ciências 
7. Uma pasta portfólio com 25 plásticos para Artes Visuais. Os alunos que fizeram o oitavo ano no 
Salesiano continuam com a mesma pasta utilizada em 2018. 
8. Uma pasta elástico para portfólio das redações em Língua Portuguesa. 
9. Guarda pó (jaleco branco) para as aulas de Laboratório - manga comprida, qualquer tipo de tecido, com 
o nome gravado. 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa utilizados nos anos anteriores 
continuam valendo. Não precisa adquirir novo.  Todos podem ser baixados gratuitamente no tablet 
ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.                     

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) 
deverá trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de 
estudante sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores e 
Coordenadores. 

 
Horário das aulas 

1ª aula 2ª aula 3ª aula RECREIO 4ª aula 5ª aula Término das 
aulas  

7h25min 8h15min 9h05min 9h55min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 
                                                            Fone: (047) 3390-3300  

http://www.salesianoitajai.g12.br 
E-mail: colegio@salesianoitajai.g12.br 

 

 

Livros e materiais para 2020 

 

 9º ano - EF 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.salesianoitajai.g12.br/


 
 

Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos.  
Português, Matemática, História, Geografia, Ensino Religioso, Química, Física, Biologia.   

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet,  iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

Espanhol Cercanía Joven - Espanhol Ensino Médio - Volume Único  Editora SM - Ludmila Coimbra, Luíza 
Santana Chaves e Pedro Luis Barcia. O volume único não é comercializado pela Edebê. Pode ser 
adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. 

Inglês Livro Interchange-Level 1- Student Book - 5th Edition - Cambridge. Este livro não é comercializado 
pela Edebê. Pode ser adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não 
pode ser Combo ou workbook. 

Obs. 1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no 
Plano de Aula do professor, que é socializado com os alunos. 
2. A lista dos Livros de Literatura, que farão parte do “Projeto de Leitura”,deverão ser adquiridos dentro 
deste prazo de leitura: 
O Rei Artur e os cavaleiros da Távola Redonda - Adaptação Ana Maria Machado - Editora Scipione - 
leitura em março 
Auto da barca do inferno - Gil Vicente - Disponível em domínio público - leitura em maio. 
A hora da estrela - Clarice Lispector - Ed. Rocco - Leitura em Julho 
Capitães da Areia - Jorge Amado - Disponível em domínio público-leitura em final de agosto. 
Terra Papagalli - José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta - Editora Objetiva-leitura em outubro. 
3. A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não 
são obrigatórios, deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível 
a partir de outubro, quando será possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

Outros 
materiais 

1. Calculadora simples (observar se possui raiz quadrada - tecla ). 
2. Caderno para todas as disciplinas. Necessariamente um deverá ser de no mínimo 96 folhas, tipo 
universitário, quadriculadas, para Matemática.  
3. Tabela periódica (sugerimos a do Prof. J. C. Gonçalves). 
4. Guarda pó (jaleco branco) para as aulas de Laboratório - manga comprida, qualquer tipo de tecido, com 
o nome gravado.  
5. Uma régua de 30 cm.  
6. Uma pasta elástico para portfólio das redações em Língua Portuguesa. 
7. Caderno exclusivo para Física 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa utilizados nos anos anteriores 
continuam valendo. Não precisa adquirir novo.  Todos podem ser baixados gratuitamente no tablet 
ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.                       

 

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) deverá 
trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de estudante 
sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores e 
Coordenadores. 

 
Horário da aula 

1ª aula 2ª aula RECREIO 3ª aula 4ª aula 5ª aula Término das aulas  

7h25min 8h15min 9h05min 9h20min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 
Fone: ( 047 ) 33903300 

http://www.salesianoitajai.g12.br 
E-mail:colegio@salesianoitajai.g12.br 

 

 

Livros e materiais para 2020 

1º ano - EM 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.salesianoitajai.g12.br/


 
 

 

Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos. 
Português, Matemática, História, Geografia, Ensino Religioso, Química, Física, Biologia.                          

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet,  iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

Espanhol Cercanía Joven - Espanhol Ensino Médio - Volume Único.  Editora SM - Ludmila Coimbra, Luíza 
Santana Chaves e Pedro Luis Barcia. É o mesmo livro utilizado no 1º Ano do EM. Por ser volume único,  
contempla o programa  dos três anos do EM.  Caso não tenhas o livro, . pode ser adquirido na Amazon, 
Americanas, Submarino, Saraiva, entre outras lojas virtuais.  O volume único não é comercializado pela 
Edebê 

Inglês Livro Interchange-Level 2 - Student Book - 5th Edition - Cambridge. Este livro não é comercializado 
pela Edebê. Pode ser adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não 
pode ser Combo ou workbook. 

Obs.: 1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no 
Plano de Aula do professor, que é socializado com os alunos. 
2. A lista dos Livros de Literatura, que farão parte do “Projeto de Leitura”,deverão ser adquiridos dentro 
deste prazo de leitura: 
As fantasias eletivas - Carlos Henrique Schoreder-Ed.Record- leitura em março 
Quarto de despejo - Carolina Maria de Jesus - Ed. Ática - leitura em maio 
Lucíola - José de Alencar - Disponível em domínio público - leitura em junho 
Várias Histórias - Machado de Assis - Disponível em domínio público - leitura em julho 
O cortiço - Aluísio Azevedo - Disponível em domínio público - leitura em setembro 
Amrik - Ana Miranda - Ed. Cia das Letras - leitura em outubro 
3.A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não 
são obrigatórios, deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível 
a partir de outubro, quando será possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

Outros 
materiais 

1. Calculadora simples (observar se possui raiz quadrada - tecla ) 
2. Caderno para todas as disciplinas. 
3. Tabela periódica (sugerimos a do Prof. J. C. Gonçalves). 
4. Uma régua de 30 cm.  
5. Guarda pó (jaleco branco) para as aulas de Laboratório - manga comprida, qualquer tipo de tecido, com 
o nome gravado. 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa utilizados  nos anos anteriores 
continuam valendo. Não precisa adquirir novo.  Todos podem ser baixados gratuitamente no tablet 
ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.                      

 

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) deverá 
trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de estudante 
sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores e 
Coordenadores. 

 
Horário da aula 

1ª aula 2ª aula RECREIO 3ª aula 4ª aula 5ª aula Término das aulas  

7h25min 8h15min 9h05min 9h20min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
 

COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 
Fone: ( 047 ) 33903300 

http://www.salesianoitajai.g12.br 
E-mail:colegio@salesianoitajai.g12.br 

 
 

 

Livros e materiais para 2020 

2º ano - EM 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.salesianoitajai.g12.br/


 

       
 

 
Livros  da Edebê:  Poderão ser comprados somente os digitais  ou os digitais e os impressos. 

Português, Matemática, História, Geografia, Ensino Religioso, Química, 
Física, Biologia.  

O  Revisional ENEM  está disponível somente na versão impressa e é opcional às aulas de revisão para os 

Vestibulares e ENEM, no período vespertino.  

O aluno deverá trazer para as aulas um dos dispositivos eletrônicos relacionados a seguir: tablet,  iPad, notebook ou 
netbook. O dispositivo deverá atender às especificações mínimas que estão no verso desta lista.  

Espanhol Será trabalhado com os livros disponíveis no colégio. Não será necessário comprar.  

Inglês Livro Interchange-Level 3- Student Book - 5th Edition - Cambridge. Este livro não é comercializado 
pela Edebê. Pode ser adquirido na Amazon, Americanas, Submarino, entre outras lojas virtuais. Não 
pode ser Combo ou workbook. 

Obs.: 

1. Para a aula de Artes, o material será solicitado ao longo do ano, conforme os projetos descritos no 
Plano de Aula do professor, que é socializado com os alunos. 
2. A lista dos Livros de Literatura, que farão parte do “Projeto de Leitura”, será divulgada assim que as 
universidades publicarem as leituras obrigatórias para o Vestibular.  
3. A aquisição dos livros digitais é obrigatória e, se do interesse dos pais, também os impressos que não 
são obrigatórios, deverá ser feita no site da Edebê - www.loja.edebe.com.br - A venda estará disponível 
a partir de outubro, quando será possível consultar os valores de cada item a ser adquirido. 

Outros 
materiais 

1. Calculadora simples (observar se possui raiz quadrada - tecla ) 
2. Caderno para todas as disciplinas. 
 
Os dicionários, Geoatlas e Gramática da Língua Portuguesa utilizados  nos anos anteriores 
continuam valendo. Não precisa adquirir novo.  Todos podem ser baixados gratuitamente no tablet 
ou acessados pela internet, não sendo necessária a compra do livro impresso.                     

 

Agenda 

Todos os estudantes receberão uma agenda do Colégio no início do ano letivo. O(a) aluno(a) deverá 
trazer esta agenda  diariamente para as aulas para registrar os seus compromissos de estudante 
sendo este o instrumento oficial de comunicação dos Responsáveis com os Professores e 
Coordenadores. 

 
Horário da aula 

1ª aula 2ª aula RECREIO 3ª aula 4ª aula 5ª aula Término das aulas  

7h25min 8h15min 9h05min 9h20min 10h10min 11h 11h50min 

Início das aulas 10 DE FEVEREIRO DE 2020. 

 
 

COLÉGIO SALESIANO ITAJAÍ 
Fone: (047) 3390-3300 

http://www.salesianoitajai.g12.br 
E-mail: colegio@salesianoitajai.g12.br 

 
 
 
 
 
 
 

 

Livros e materiais para 2020 

3º ano - EM 

http://www.loja.edebe.com.br/
http://www.salesianoitajai.g12.br/

