
 

 
LISTA DE MATERIAL – 2022 

 
3ª série de Ensino Médio 

Colégio Sinodal – São Leopoldo 

 
Na terceira série do Ensino Médio, a escola utilizará os materiais de Revisão do BERNOULLI para todos os 
Componentes Curriculares, EXCETO para as Línguas Estrangeiras: Alemão, Espanhol e Inglês. Para 
adquirirem o material, os pais deverão acessar o seguinte link: 

Link do site: www.bookfair.com.br 
Senhas de acesso: SINODALSAOLEOPOLDO 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 
- 1 caderno grande ou fichário  
- Material Bernoulli (conforme orientações)  
 
Obs.: Os alunos poderão aproveitar o material do ano anterior.  
 

 
 

 
LITERATURA 
 
- 1 caderno grande ou fichário  
 - Material Bernoulli (conforme orientações)  
 
Obs.: A lista de livros de leitura a serem lidos durante o ano será entregue aos 

alunos no início do ano letivo. Poderá ser solicitada a compra de um a três 
livros de leitura ao longo do ano.  

 

 
 

 
REDAÇÃO 
 
- Mesmo caderno ou fichário utilizado em Língua Portuguesa 
- Material Bernoulli (conforme orientações)  
 

 

 
MATEMÁTICA 
 
- Régua e compasso 
- Caderno universitário (não quadriculado) exclusivo para Matemática (100 folhas) 
- Material BERNOULLI (conforme orientações) 
 

 

 
QUÍMICA 
 
- 1 jaleco branco com mangas compridas (algodão) 
- 1 caderno exclusivo para este Componente Curricular 
- Tabela periódica de GONÇALVES, J.C. (atualizada a partir da 41ª edição)  
- Material BERNOULLI (conforme orientações) 
 

 

 
FÍSICA 
 
- 1 caderno  
- Material BERNOULLI (conforme orientações) 
 

 

 
BIOLOGIA 
 
- 1 caderno universitário, 30 folhas, ou caderno do ano anterior caso tenham 

sobrado folhas em branco (exclusivo para este componente curricular) 
- Material BERNOULLI (conforme orientações) 
 

 

  

http://www.bookfair.com.br


LÍNGUA ESPANHOLA 
 
- 1 dicionário bilíngue de uso obrigatório para trabalhos em aula 
- 1 caderno pequeno (pode ser o mesmo utilizado na série anterior) ou espaço no 

fichário destinado para o componente 
- Livro: 

MILANI, Esther Maria. Nuevo Listo - Volumen único. Santillana (o mesmo 
utilizado nas séries anteriores). 

 
Leitura obrigatória: ALLENDE, Isabel. Cuentos de Eva Luna (o mesmo utilizado 
na série anterior). 

O livro poderá ser adquirido na Plataforma da Loja Web família para acesso dos 
pais/responsáveis. Seguem os passos:  
1. Entre na loja Web pelo link de acesso: 
Link de acesso à Loja Web família: https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia 
2. Insira o código PIN. Segue o código PIN (chave de acesso) de seu ano: 

Ensino Médio – 3ª série EM 75XS7B 
3. Preencha o cadastro do responsável financeiro. 
4. Inclua o nome do aluno. 
5. Informe endereço e dados para contato. 
6. Confirme a lista de livros. 
7. Escolha a forma de pagamento e finalize a compra. 
8. Agora é só aguardar a entrega do material. 
  

 

 
LÍNGUA INGLESA 
 
- LONGONI, Mindy, WRANGELI, Elisaveta & WOOD, Neil. Accelerate 3. Ed. 

Oxford. 
 
Leitura obrigatória:  
The Picture of Dorian Gray. Oxford Bookworms Library Stage 3 – Ed. Oxford. 
 
Sugestão de dicionários (compra optativa de 1 dicionário): 
Longman Dicionário Escolar Inglês/Português, Português/Inglês para Estudantes 

Brasileiros – CD Rom. Ed. Longman. 
Dicionário Oxford para Estudantes Brasileiros Inglês/Português, Português/Inglês. 

Ed. Oxford. 
The Landmark Dictionary para Estudantes Brasileiros Inglês/Português, 

Português/Inglês – Ed. Richmond. 
 

 

 
LÍNGUA ALEMÃ 
 
- 1 caderno 

- 2 livros: (adquiridos em 2021) 

KOITHAN, Ute; SCHMITZ, Helen; SIEBER, Tanja; SONNTAG, Ralf. Aspekte 
Junior B2. Mittelstufe Deutsch. Kursbuch mit Audios zum Download. Stuttgart: 
Ernst Klett Sprachen, 2018. ISBN: 9783126052542. 
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/aspekte-junior-b2-kursbuch-mit-audios-
und-videos 
Valor: R$ 160,00 
KOITHAN, Ute; SCHMITZ, Helen; SIEBER, Tanja; SONNTAG, Ralf. Aspekte 
Junior B2. Mittelstufe Deutsch. Übungsbuch mit Audios zum Download. Stuttgart: 
Ernst Klett Sprachen, 2018. ISBN: 978-3-12-605255-9. 
Link: https://www.bahnhofdidatica.com.br/aspekte-junior-b2-ubungsbuch-mit-
audios 
Valor: R$ 128,00 

 
Orientações: 
- Não vender o livro do ano anterior, pois ainda será utilizado no ano letivo de 

2022. 
- Livro a ser adquirido com Bahnhof Didática: 

Código do cupom de desconto de 20%: ZLNCCL2B2 
O livro poderá ser adquirido a partir do dia 24.01.2022 até o dia 06.03.2022.  

 
 

 

https://loja.moderna.com.br/pt-BR/familia
https://www.bahnhofdidatica.com.br/aspekte-junior-b2-kursbuch-mit-audios-
https://www.bahnhofdidatica.com.br/aspekte-junior-b2-ubungsbuch-mit-


A entrega do livro ocorrerá na segunda quinzena de março no Colégio Sinodal. 
No campo “cadastro”, preencher com o endereço pessoal para emissão da nota 
fiscal. 
No campo “referência de endereço”, colocar o nome completo e o ano escolar 
do aluno em 2022 para facilitar a distribuição na escola. Entrega será gratuita. 
Site: https://www.bahnhofdidatica.com.br/ 
E-mail: loja@bahnhofdidatica.com.br 
Telefone/Whatsapp: (11) 4330-4224 / (11) 4941-1478 / (11) 97220-4224  

 
 
HISTÓRIA 
 
- 1 caderno exclusivo para este componente curricular (se possível, utilizar o 

mesmo caderno do ano anterior) 
- Material BERNOULLI (conforme orientações) 
 

 

 
GEOGRAFIA 
 
- 1 caderno grande de 96 páginas. 
- Material BERNOULLI (conforme orientações) 
 

 

 
FILOSOFIA/SOCIOLOGIA 
 
- 1 pasta com plásticos ou 1 caderno grande de 96 folhas (pode ser usado o 

mesmo do ano anterior) 
- Textos serão solicitados pelo professor, quando necessário, que deverão ser 

adquiridos e pagos na Reprografia do Colégio Sinodal (JB Cópias) 
 

 

 
EDUCAÇÃO FÍSICA 
 
- É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as aulas de Ed. Física. 
- Tênis adequado para a prática de atividade física. 
- Kit higiene (toalha, desodorante e camiseta seca). 

Modelos femininos:                           Modelos masculinos: 
Camiseta    Camiseta 
Legging suplex                                  Bermuda microtel 
Bermuda suplex                                 Moletom 
Moletom    Agasalho 
Agasalho     
Camisetas de turmas, equipes, oficinas ou outras alusivas a atividades do 
colégio poderão ser usadas somente em dias de aulas de Ed. Física. 

 

 

 

COMPONENTES OPTATIVOS 

O material será solicitado pelo professor. 

 

OBSERVAÇÕES: 

1) Em função da facilidade de compras via internet, no ano de 2022, NÃO haverá Feira de Livros 
Novos no Colégio Sinodal. Somente os livros de L. Inglesa, por serem importados, serão vendidos na 
escola. Os livros de L. Alemã deverão ser adquiridos diretamente pela família, conforme indicado na 
lista. 

2) O aluno poderá aproveitar os materiais de anos anteriores se não estiverem totalmente utilizados. 
Todo material deve ser identificado para possível restituição em caso de extravio.  

3) Uniforme: uso obrigatório até a 3ª série do Ensino Médio. O aluno deverá vir à escola identificado com 
o uniforme completo. Onde adquirir: na guarita da escola (Av. Dr. Mário Sperb, 874) e na DC 
Uniformes (R. São Caetano, 364, Centro, São Leopoldo). 

4) Adquira os livros solicitados para Língua Alemã e Língua Inglesa SOMENTE após a confirmação do 
nível que o aluno frequentará, a ser feita durante a primeira semana de aula. 

https://www.bahnhofdidatica.com.br/
mailto:loja@bahnhofdidatica.com.br

