
3º ANO DO ENSINO MÉDIO  
 
O material didático utilizado pelo Colégio Michel do Ensino Fundamental das Séries Iniciais ao Ensino Médio é o SISTEMA DE 
ENSINO PH produzido pela SOMOS DE EDUCAÇÃO e este material estará disponível para compra na Livraria Fátima. Segue ao 
final desta lista as informações sobre os valores do material indicado. 
 
ATENÇÃO! 
O estudante deverá ter em mãos o material desde o primeiro dia de aula. 

 
 O material solicitado nesta lista é de uso pessoal do estudante. 

 

LITERATURA: 
Os livros sugeridos para os vestibulares UFSC, ACAFE e UDESC, serão considerados leituras obrigatórias, mas não serão necessariamente solicitados 
para aquisição, pois o aluno poderá pegar emprestado na biblioteca ou de outros colegas. Consulte periodicamente o Site das Universidades, pois 
até este momento as listas não foram divulgadas.  
Obs.: A lista de livros geralmente é divulgada em março/abril. 
 
Observações importantes das Universidades: 

a) Recomenda-se a leitura integral das obras; 
b) O conhecimento dessas obras supõe capacidade de análise e interpretação de textos, bem como o reconhecimento de aspectos próprios aos 

diferentes gêneros; 
c) Entende-se que é necessário conhecer também o contexto histórico, social, cultural e estético de cada obra. 

 
MATERIAL PARA USO EM TODAS AS DISCIPLINAS: 

 01 caderno universitário para dividir entre todas as disciplinas; 
 01 pasta de elástico para organização dos materiais de apoio e exercícios extras de Língua Portuguesa e Produção Textual; 
 01 pen drive (para os trabalhos feitos em power point); 
 01 Penal completo (caneta, borracha, caneta marca texto, lápis e apontador); 
 01 tabela atômica multidisciplinar (acompanha suplemento para uso em provas de Química). 

 
Obs.: A disciplina de Espanhol conforme cumprimento da Lei, será oferecida de forma opcional no período vespertino. 

 
UNIFORME: 

 O uso do uniforme escolar é obrigatório desde o 1º dia de aula, conforme o modelo PADRÃO DA ESCOLA (peças com a logomarca da escola); 

 O calçado deve ser tênis,  (no solado deverá ter a especificação que não marca o piso das quadras); 

  A Saia shorts, somente será permitida para as alunas da Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano); 

 O Uniforme deverá ser adquirido nos estabelecimentos comerciais CREDENCIADOS pelo Colégio Michel: Delicatta Uniformes/ Malharia 
Mandli (Comercializados também pela Papelaria Hobby Mania)/ Oficina dos Sonhos; 

 Para o aluno do período matutino/vespertino que retornar ao Colégio no contra turno, será exigido o uso do uniforme completo.  

 
HORÁRIOS DE FUNCIONAMENTO: 

 Período Integral: 7h10min  às 18h30min; 

 Educação Infantil: 13h20min às 17h20min;   

 Ensino Fundamental – séries iniciais (1º ao 5º ano): 13h20min às 17h20min; 

 Ensino Fundamental – séries finais ( 6º ao 9º ano): 7h20min às 11h50min; 

 Ensino Médio: Período Matutino -  7h20min às 11h50min e Período Vespertino - 13h20min às 17h30min conforme quadro exposto no quadro 
abaixo; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Carga Horária 1ºs e 2ºs anos – Médio Terceirão Extensivo 

Período Matutino – 30 aulas Período Matutino – 30 aulas 
Período Vespertino: 
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados 
1ºs anos: 4ª feira 
2ºs anos: 5ª feira 
04 aulas – Itinerários Formativos (2ª feira) 

Período Vespertino: 
06 aulas – Disciplinas Curriculares (3ª feira) 
04 aulas - Aplicação de Provas e Simulados (6ª feira) 
04 aulas – Itinerários Formativos (2ª feira) 



 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 
 08/02/2021 (2ª feira): 1º dia de aula para o Ensino Fundamental Séries Iniciais e Período Integral (1º ao 5º ano), para o Ensino 

Fundamental Séries Finais (6º ao 9º ano) e Ensino Médio; 
 
 

TABELA DE VALORES DO MATERIAL DIDÁTICO 
2021 - SISTEMA DE ENSINO PH 

Séries Valor Anual 

Ensino Fundamental (1º ano) R$ 733,25 

Ensino Fundamental (2º ao 5º ano) R$ 822,90 

Ensino Fundamental (6º ao 9º ano) R$ 879,90 

Ensino Médio (1º e 2º ano)  R$ 1.029,00 

Ensino Médio (3º ano) R$ 1.433,00 

 
Materiais PH: Deverão ser adquiridos no COLÉGIO MICHEL, com os representantes da Livraria Fátima nos dias 16 à 20 de novembro de 2020 
das 9h às 12h e das 14h às 17h para compras em até 10x sem juros no cartão ou para compras no crediário em até 6x direto na Livraria Fátima, 
sujeito a análise. 
 

 
 

 

“A Divina Providência proveu e proverá sempre!”  
 

IMPORTANTE: 

PROJETO ESPECIAL PÓS PANDEMIA: 
 

 
 
Em 2021 o Colégio Michel também oferecerá GRATUITAMENTE  aula especial de reforço no período 
contraturno para estudantes que precisarem de mais atenção nos conteúdos base de 2020. 


