
              
 

LISTA DE MATERIAL – 2022 
                              3ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO 
 

UNOI Educação (Material pedagógico físico e digital)  
• BIOLOGIA 

 

• FÍSICA 
 

• INGLÊS 

• LITERATURA 

• GRAMÁTICA 

 

O UNOI educação é reconhecido como um dos projetos educacionais mais inovadores da América Latina. 

“Estudamos, discutimos e integramos as melhores propostas da comunidade educativa internacional para sugerir e 

descobrir caminhos inovadores para as escolas parceiras.  Unindo discussões sobre o que existe de mais avançado 

em pedagogia, tecnologia, avaliação e formação continuada do corpo docente colaboramos para uma escola 
inspiradora, inteligente, interativa e integral.” 
 

Para adquirir este material: 

 

Passo 1  

Acesse: https://www.unoeducacao.com/ e clique em “Acesso às Plataformas”. Em seguida, selecione 

“Plataformas”. Logo após, clique em “Família”. Depois, clique em “Pagamento”. No primeiro acesso, serão 

solicitados o CPF do responsável financeiro (o mesmo fornecido previamente à escola) e o e-mail do responsável. 

 

OBS: O responsável que já efetuou o cadastro no ciclo para 2021 deve utilizar a mesma senha e e-mail para o ciclo 

de 2022, acessando “Já tenho cadastro”. 

 

Passo 2 

Validação do e-mail. 

Você irá receber um e-mail de confirmação e, ao clicar neste link, você será direcionado para a tela de cadastro. 

 

Passo 3 

Cadastre seus dados pessoais 

Os dados inseridos nesta tela serão replicados na nota fiscal. 

 

Passo 4 

Valide os alunos sob sua responsabilidade 

Verifique todos os dados do(s) aluno(s). Se estiverem corretos, no campo “Relacionamento”, selecione a opção 

que se encaixa e clique no botão “Validado”. 

Em seguida, clique em “Continuar”. 

 

IMPORTANTE: caso exista alguma divergência, marque a opção “Recusar aluno” e informe o motivo. Aguarde o e-

mail com as correções necessárias para o novo acesso. 

Concluída essa etapa, o(s) aluno(s) passa(m) a ser considerado(s) devidamente regularizado(s) e uma nova 

validação poderá ser feita. 

 

Passo 5 

Efetue o pagamento 

Agora, você irá verificar todos os alunos que estejam vinculados ao CPF de dados do faturamento. Se tudo estiver 

correto, você irá clicar no botão “Pagar”. 

https://www.unoeducacao.com/


Passo 6 

Dados de faturamento 

Agora, você irá validar os “Dados pessoais” e os “Dados de faturamento”. 
 

Passo 7 

Escolha uma forma de pagamento e clique em “Pagar”. 
 

IMPORTANTE: ao realizar o pagamento você receberá a confirmação da compra com um voucher (comprovante 

do pagamento) para apresentar no colégio e retirar o material. 

 
Pagamentos realizados até 31/01/2022 poderão ser parcelados em até dez vezes sem juros. A partir de fevereiro, 
o número de parcelas será reduzido progressivamente. 

 

 

PRODUÇÃO DE TEXTO: 

 

LETRUS – Chave de acesso Plataforma para a produção de textos 
 

OBS: O pagamento deverá ser realizado diretamente na Secretaria do Colégio até 19 de fevereiro de 2022 no 

valor de R$ 147,70 que poderá ser pago em dinheiro ou cartão de crédito. 

 

 

HISTÓRIA:  

LIVRO:  HISTÓRIA – Conexões com a História - VOLUME ÚNICO - 2ª EDIÇÃO  

Coleção Moderna Plus - ISBN 9788516100216 

Autor: Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira. Editora: Moderna 
 

 

GEOGRAFIA:  

LIVRO: GEOGRAFIA: CONEXÕES – Estudos de Geografia Geral e do Brasil – 3ª EDIÇÃO– VOLUME ÚNICO 

Coleção Moderna Plus -   ISBN  9788516100230 

  Autores: Lygia Terra, Regina Araújo e Raul Borges Guimarães. Editora: Moderna 
 
 

 MATEMÁTICA: 

LIVRO: MATEMÁTICA. VOLUME ÚNICO – 6ª Edição – 2015 - ISBN 9788535720068           

Autores: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn e Roberto Périgo.  Editora: Atual           

 

 QUÍMICA: 

LIVRO: QUÍMICA. VOLUME ÚNICO  -    ISBN 9788502210578 

Autores: João Usberco e Edgard Salvador. Editora: Saraiva 
 
 

FILOSOFIA:  

LIVRO: VEREDA DIGITAL – FILOSOFAR COM TEXTOS: TEMAS E HISTÓRIA DA FILOSOFIA - VOLUME ÚNICO 

Coleção Vereda Digital ATUALIZADO: 2ª EDIÇÃO     -        ISBN: 9788516107079 

Autora: Maria Lúcia de Arruda Aranha. Editora: Moderna 
 

 

 ESPANHOL: 

 LIVRO: Gente única – Versión Estándar - VOLUME ÚNICO     -    ISBN 9788551100394        

Autores: Ernesto Martín Peris, Neus Sans Baulenas, Nuria Sánchez Quintana, Jaume Muntal Tarragó e Carmen Pastor Villalba. 

 Editora: Macmillan Education  

SOCIOLOGIA: 

LIVRO: SOCIOLOGIA PARA O ENSINO MÉDIO - VOLUME ÚNICO - ISBN: 9788535719475 

Autor: Nelson Dacio Tomazi - Editora: Atual 

Todos os livros “VOLUME ÚNICO” que foram adotados na 1ª série do Ensino Médio serão 

utilizados na 3ª série, ou seja, não será necessário adquiri-los.  

            Cadernos ou fichário para todas as matérias. 

ATENÇÃO:  Segue lista abaixo com os livros (volume único) da 1ª série para alunos novos.  

 



   

OBSERVAÇÕES: 

● Além dos materiais relacionados, os estudantes deverão ter também materiais de apoio para as aulas, tais como:  

    caneta esferográfica, borracha, apontador, lápis, lápis de cor, cola, tesoura, régua, recurso tecnológico 

(celular, fone de ouvido, tablet, notebook ou Chromebook). 
● Identificar os materiais com nome e ano. 

● Os livros paradidáticos serão solicitados no decorrer do ano letivo na Plataforma digital de leitura Árvore 

de Livros (sem custos). 

             ATENÇÃO: LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS: 1 AVENTAL BRANCO COM MANGAS COMPRIDAS. 

 
 

 ORIENTAÇÕES PARA O 1º DIA DE AULA 

● Horários:  Entrada: 7h25 – Saída: 13h30 

● Trazer para a escola apenas um caderno e uma caneta (deixar todo o material escolar em casa) 

● Os estudantes novos deverão entrar pela portaria da Rua Guaxinduva, 147. 
 

 INÍCIO DAS AULAS: 24 de janeiro de 2022 

 
 

 

REUNIÃO GERAL DE PAIS:  29 de janeiro de 2022 (presencial ou online) -   A confirmação do horário 

será feita via e-mail em janeiro de 2022.  
 

 

 


