
3º ANO – ENSINO MÉDIO

SISTEMA DE ENSINO PH EDITORA INVESTIMENTO

O Sistema de Ensino pH consiste em:

• 8 cadernos entregues no decorrer do ano com as áreas:

✓ Linguagens e Ciências Humanas
✓ Matemática e Ciências da Natureza

• 1 livro de Inglês

• 1 livro de Artes

• 1 livro de Filosofia

• 1 livro de Sociologia

• Acesso à plataforma Plurall

Somos

À vista com desconto:
R$ 2.200

Débito, PIX ou transferência

No cartão de crédito:
Em até 10x de R$ 244,45

Estimadas famílias,

Com a missão de desenvolver pessoas e formar líderes, o Colégio Universo, em parceria com o Sistema pH, apresenta o material

didático para 2022 que tem como elemento norteador a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e as diretrizes educacionais,

trazendo as propostas pedagógicas mais atualizadas.

Com ensino forte, conteúdo aprofundado, contextualizado e abordagem de temas interdisciplinares, o material propõe o

desenvolvimento completo dos alunos e a participação ativa em seu próprio processo cognitivo.

É DE FUNDAMENTAL IMPORTÂNCIA PARA O APRENDIZADO QUE O ALUNO POSSUA TODO O MATERIAL DIDÁTICO.

MATERIAL PARA ATIVIDADES PEDAGÓGICAS INDIVIDUAIS

• 01 Bloco de produção textual (adquirido na escola) R$ 45

• 01 Resma de papel – ofício 2 

• 01 Caderno de matéria com o mínimo de 320 folhas (ÚNICO)

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. 13/01/2022 (5ª feira) - Reunião geral com os pais e alunos às 19h. ATENÇÃO! REUNIÃO INDISPENSÁVEL PARA
NOVATOS.

2. 11/01/2022 (3ª feira) – Início do ano letivo.

3. O uniforme escolar compreende: blusa padrão, calça de brim azul-marinho com logomarca da escola, short com

camiseta para Ed. Física e tênis preto. O fardamento deve ser usado a partir do 1º dia de aula.

4. Os livros e fardamentos estarão à venda na Lojinha do Colégio, que funciona de 2ª a 6ª feira de 7h às 17h e sábado
de 7h às 11h.

LISTA DE MATERIAL 2022 
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