MATERIAL ESCOLAR – 2021
3° Ano do Ensino Médio
Material Didático – POSITIVO
A rede de Colégios Murialdo, formada pelas unidades de Porto Alegre, Caxias do Sul, Ana Rech e Araranguá, adota o
sistema Positivo de Ensino. Trata-se do maior sistema de ensino do Brasil, e é adotado em todas as séries, desde a
Educação Infantil ao Ensino Médio. O material deve ser adquirido no próprio colégio antes do início das aulas. O
Pagamento poderá ser feito também no cartão em até quatro vezes.
Aulas no Laboratório de Ciências
Nas aulas de Laboratório de Ciências, é obrigatório o uso de 01 jaleco de 100% algodão branco, longo e com mangas
longas (conforme Indicação nº 37/98 do Conselho Estadual de Educação – Rio Grande do Sul – Comissão de Ensino de
Ensino Médio e Superior).
Os materiais relacionados abaixo não são disponibilizados pelo Sistema Positivo:
ESPANHOL:
●

01 Dicionário: (Sugestões)

a)

Minidicionário Saraiva: Espanhol/Português – Português/Espanhol.

b)

Michaelis Dicionário Escolar: Espanhol/Português.

c)

Minidicionário Espanhol: Português/Espanhol. Editora Ática.

d)

Minidicionário Espanhol: Editora Positivo.

INGLÊS:
●

01 Dicionário:

Dicionário Oxford: Inglês/Português – Português/Inglês; OU Dicionário Longman: Inglês/Português – Português/Inglês.

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA
●

01 Dicionário da Língua Portuguesa atual (a partir de 2011), de acordo com a nova ortografia.

●
01 Pacote de folhas pautadas com o logo do Murialdo (Para entrega de trabalhos, pesquisas e produções a serem
realizadas em aula).
●

01 Pasta L ofício (Para entrega de trabalhos escolares - ABNT).

●
01 Pasta de Cartolina (Para guardarem trabalhos, pesquisas e Provas). Estes materiais estarão a disposição para
venda na loja da grife Murialdo no Colégio.
●
●
ano.

Folhas A4 Coloridas tipo colorset.
Folhas de Desenho A4 de 160 de gramatura. (Material para uso de trabalhos realizados pelo aluno ao longo do
Observação: Os alunos receberão endereços de “sebos de livros”. Algumas Obras são de domínio Público,
podendo ser adquiridos por Internet. O livro que for obtido por download tem de estar impresso para trabalhar em
sala de aula. Pedimos que observem e acompanhem a leitura dos seus filhos durante todo o ano letivo, pois esses
livros serão avaliados nos trimestres indicados.

LEITURAS OBRIGATÓRIAS
1º TRIMESTRE
 POESIAS DE CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE (Leitura para o “Sarau Poético”: a professora
disponibilizará as poesias selecionadas para a turma).
 PONCIÁ VICÊNCIO, de Conceição Evaristo. Editora Pallas.
 CADERNO DE MEMÓRIAS COLONIAIS, de Isabela Figueiredo. Editora Todavia.

Observação: As leituras para o 2º e o 3º trimestres serão solicitadas após divulgação da Lista de Leituras
Obrigatórias da UFRGS / 2022 e para o ENEM.

HORÁRIO DAS AULAS
EM – 7h30 às 12h50
Tarde: 1º ao 5º - 13h15 às 17h45
Manhã: 1º ao 9º ano – 7h30 às 12h

TRANSPORTE ESCOLAR
● Tio Léo - Telefone: 98406-3852
● Tio João e Tio Vini - Telefones: 98466-2094 / 99244-0024 / 3386-1394.
● Tia Vivi – Telefone: 99674-5548.
● Tio Carlos – Telefone: 3336-4729 / 99998-1407 / 99998-1408.
● Tio Ricardo (Dono) - Telefone: 99784-2008
OBSERVAÇÃO: tio Léo é o responsável pela coordenação das vans escolares. Ligar e informar qual bairro a
família reside, que ele dirá qual “tio” atende a região.

UNIFORME ESCOLAR
De acordo com o manual do uniforme disponibilizado no site do Colégio

