
3º ANO ENSINO MÉDIO 

 

01 estojo com: apontador, borracha, lápis preto nº 02, 

caneta esferográfica azul e vermelha, marca texto 

amarelo, cola bastão e tesoura sem ponta. 

01 caderno de 15 matérias 

01 caderno de 1 matéria para redação 

01 calculadora científica simples 

01 garrafa squeze (para usar todos os dias) 

01 agenda escolar pequena para organizar as datas de 

trabalhos, avaliações e atividades. (Opcional) 

É importante ter: 
Minidicionário de Português  
Minidicionário Inglês / Português 
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