LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2022
COLÉGIO FRANCISCANO PIO XII

1ª série ensino médio
Língua Portuguesa - Produção de Texto
- Matemática - Física - Química - Biologia História - Geografia
COLEÇÃO LUMEN - Editora Poliedro
A Coleção do Sistema Poliedro é fornecida,
exclusivamente, pela Book Fair.
Para aquisição, acesse o site:
www.bookfair.com.br
Senha de acesso: SOMOSPIOXII
Para esclarecimentos de dúvidas, utilize o chat online.
O valor apresentado é anual e refere-se aos livros da
coleção Lumen, à licença de uso da plataforma online
(P+), ferramentas pedagógicas de aprendizagem e
acesso aos simulados.
Condições Comerciais Book Fair
- Para adesões realizadas até 31/12/2021:
Pagamento em 12 vezes, sem juros, no cartão de
crédito ou com desconto no boleto bancário à vista.
- Para adesões no período de 01/01/2022 a
31/01/2022:
Pagamento em 10 vezes, sem juros, no cartão de
crédito ou com desconto no boleto bancário à vista.
A entrega dos livros adquiridos nos períodos
acima será realizada no Colégio.
- Para adesões a partir de 31/01/2022:
Pagamento em 8 vezes sem juros no cartão de crédito.
Nesse caso, haverá a cobrança de frete e os
livros serão entregues em até 30 dias úteis após
aprovação da compra.

Língua Portuguesa (Literatura)
Alguma poesia
(1º bimestre)
Carlos Drummond de Andrade
Editora Companhia das Letras ou Editora Record
Obs.: A lista de livros paradidáticos de Literatura é
organizada a partir das definições de vestibulares,
sendo assim, a lista completa para 2022 será
enviada via aplicativo posteriormente.

Papelaria e material de laboratório
- Cadernos universitários ou fichário para cada
disciplina
- Canetas esferográficas
- Lápis ou lapiseira
- Borracha
- Avental (branco de mangas compridas para os
laboratórios de Ciências da Natureza). Por motivo
de segurança nos laboratórios, o uso do
avental é obrigatório.
Material de Arte
- 6 canetas permanentes de retroprojetor coloridas
- 1 cola branca líquida (110gr)
- 2 lápis grafite 6B
- 1 bloco de papel para desenho 140mg (A4)
- 1 caneta preta permanente (grossa)
- 1 cola bastão
Todo o material deverá ser entregue à
professora no primeiro dia de aula de Arte.

Língua Inglesa
Impact - AME - 4 - Combo Split A with Online
Workbook
Thomas Fast, JoAnn (Jodi) Crandall and Joan Kang Shin
National Geographic Learning
ISBN: 9781337743761
Copyright 2017
Obs.: Livros paradidáticos poderão ser solicitados
durante o ano letivo.
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LIVROS SÓ POR ENCOMENDA

PAG. DEZEMBRO EM ATÉ 5X
LIVROS DIDÁTICOS ENCAPE GRÁTIS
Whats– 96578-6770 / workbook.com.br

BIBLIOTROCA
Troca de material escolar organizada por mães voluntárias.
Consulte regras e horários dos plantões.
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