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TABLET 
Ao ingressar no ensino médio, o aluno deverá ter um tablet em conformidade com as seguintes características: 

Memória de armazenamento: 32 GB ou superior 

Memória RAM: 2GB ou superior 

Rede: wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 

Sistema Operacional: 
iOS 11.0 ou superior (iPads) 
ou 
Android 8.0 ou superior (tablets Android) 

 
Atualmente, no mercado nacional, os seguintes modelos comportam adequadamente os livros digitais: 

• Tablets da Apple: iPad 2018 (9,7”, 6ª geração, modelo A1893), iPad mini 4 (7,9”, modelo A1538) e iPad 
Pro (10,5”, modelo A1709 e 12,9”, modelo A1671) 

• Tablets da Samsung: Tab S2 8.0” (SM-T719), Tab S2 9,7” (SM-T819), Tab S3 (SM-T825) 
 

Fique atento 
• A Editora não se responsabiliza pelo suporte a dispositivos que não atendam aos requisitos descritos acima. 
• Recomendamos uma memória de armazenamento mínima de 32 GB para utilização exclusiva do material 

didático; quando disponível, recomendamos expansão via cartão micro-SD para armazenamento de 
imagens e outros tipos de arquivos pessoais. 

• O nosso sistema de publicação não dá suporte ao Windows, sistema operacional da Microsoft; assim, não 
é possível utilizar nenhum tablet rodando esse sistema operacional. 

• Os tablets iPad anteriores à 6ª geração e/ou com versão de iOS inferior à 11.0 podem ficar lentos e/ou 
impedir algumas funcionalidades dos livros digitais; o iPad 1 é incompatível. 

• Alguns tablets com telas inferiores a 9 polegadas de diagonal dão suporte às publicações; entretanto, 
recomendamos que o usuário verifique, antes de adquiri-los, se o tamanho da tela não lhe traz 
desconforto durante a leitura. 

• Não é necessário que o tablet tenha planos de dados 3G ou 4G (os livros são baixados no tablet). 
 
LIVROS DIGITAIS 

• Coleção de livros didáticos digitais exclusivos para o Sigma, comercializados pela Editora Geração 
Digital. Esse material será obtido por download (da internet), por meio de aplicativo distribuído aos 
alunos nas lojas online da Apple (App Store) e do Google (Play Store).  

• A conexão wi-fi é necessária apenas para baixar os livros e as suas atualizações. 
• Os livros digitais são comercializados on-line, por meio do site www.editorageracaodigital.com.br, 

com pagamento intermediado pelo PagSeguro. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
• O livro-texto está incluído nos Livros Digitais. 

• Paradidático: ASESINATO EN EL BARRIO GÓTICO – Óscar Tosal – Editora Santillana. 
 

REVISÃO 
• 1 caderno de revisão para o PAS (será usado em novembro). 

 

MATERIAL ESCOLAR 

• Cadernos à escolha do aluno; lápis; caneta; borracha; régua. 

É OBRIGATÓRIA A IDENTIFICAÇÃO CLARA E EXPLÍCITA DE TODOS OS MATERIAIS ESCOLARES 

COM O NOME E A SÉRIE DO ALUNO. 
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TABLET 
O aluno deverá ter um tablet em conformidade com as seguintes características: 

Memória de armazenamento: 32 GB ou superior 

Memória RAM: 2GB ou superior 

Rede: wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 

Sistema Operacional: 
iOS 10.0 ou superior (iPads) 
ou 
Android 7.0 ou superior (tablets Android) 

 

Atualmente, no mercado nacional, os seguintes modelos comportam adequadamente os livros digitais: 

• Tablets da Apple: iPad 2017 (9,7”, 5ª geração, modelo A1822), iPad mini 4 (7,9”, modelo A1538) e iPad 
Pro (10,5”, modelo A1709 e 12,9”, modelo A1671) 

• Tablets da Samsung: Tab S2 8.0” (SM-T719), Tab S2 9,7” (SM-T819), Tab S3 (SM-T825) 
 
Fique atento 

• A Editora não se responsabiliza pelo suporte a dispositivos que não atendam aos requisitos descritos acima. 
• Recomendamos uma memória de armazenamento mínima de 32 GB para utilização exclusiva do material 

didático; quando disponível, recomendamos expansão via cartão micro-SD para armazenamento de 
imagens e outros tipos de arquivos pessoais. 

• O nosso sistema de publicação não dá suporte ao Windows, sistema operacional da Microsoft; assim, não 
é possível utilizar nenhum tablet rodando esse sistema operacional. 

• Os tablets iPad anteriores à 5ª geração e/ou com versão de iOS inferior à 10.0 podem ficar lentos e/ou 
impedir algumas funcionalidades dos livros digitais; o iPad 1 é incompatível. 

• Alguns tablets com telas inferiores a 9 polegadas de diagonal dão suporte às publicações; entretanto, 
recomendamos que o usuário verifique, antes de adquiri-los, se o tamanho da tela não lhe traz 
desconforto durante a leitura. 

• Não é necessário que o tablet tenha planos de dados 3G ou 4G (os livros são baixados no tablet). 
 

LIVROS DIGITAIS 
• Coleção de livros didáticos digitais exclusivos para o Sigma, comercializados pela Editora Geração 

Digital. Esse material será obtido por download (da internet), por meio de aplicativo distribuído aos 
alunos nas lojas online da Apple (App Store) e do Google (Play Store).  

• A conexão wi-fi é necessária apenas para baixar os livros e as suas atualizações. 
• Os livros digitais são comercializados on-line, por meio do site www.editorageracaodigital.com.br, 

com pagamento intermediado pelo PagSeguro. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
• O livro-texto está incluído nos Livros Digitais. 

• Paradidático: LA CASA DE LA TROYA – Pérez Lugín – Editora Santillana. 
 

REVISÃO 
• 1 caderno de revisão para o PAS (será usado em novembro). 

 

MATERIAL ESCOLAR 

• Cadernos à escolha do aluno; lápis; caneta; borracha; régua. 

É OBRIGATÓRIA A IDENTIFICAÇÃO CLARA E EXPLÍCITA DE TODOS OS MATERIAIS ESCOLARES 

COM O NOME E A SÉRIE DO ALUNO. 



 
 

 

 

 
 

TABLET 
O aluno deverá ter um tablet em conformidade com as seguintes especificações: 

Memória de armazenamento: 32 GB ou superior 

Memória RAM: 2GB ou superior 

Rede: wi-fi 802.11 a/b/g/n/ac 

Sistema Operacional: 
iOS 10.0 ou superior (iPads) 
ou 
Android 7.0 ou superior (tablets Android) 

 

Atualmente, no mercado nacional, os seguintes modelos comportam adequadamente os livros digitais: 

• Tablets da Apple: iPad 2017 (9,7”, 5ª geração, modelo A1822), iPad mini 4 (7,9”, modelo A1538) e iPad 
Pro (10,5”, modelo A1709 e 12,9”, modelo A1671) 

• Tablets da Samsung: Tab S2 8.0” (SM-T719), Tab S2 9,7” (SM-T819), Tab S3 (SM-T825) 
 
Fique atento 

• A Editora não se responsabiliza pelo suporte a dispositivos que não atendam aos requisitos descritos acima. 
• Recomendamos uma memória de armazenamento mínima de 32 GB para utilização exclusiva do material 

didático; quando disponível, recomendamos expansão via cartão micro-SD para armazenamento de 
imagens e outros tipos de arquivos pessoais. 

• O nosso sistema de publicação não dá suporte ao Windows, sistema operacional da Microsoft; assim, não 
é possível utilizar nenhum tablet rodando esse sistema operacional. 

• Os tablets iPad anteriores à 5ª geração e/ou com versão de iOS inferior à 10.0 podem ficar lentos e/ou 
impedir algumas funcionalidades dos livros digitais; o iPad 1 é incompatível. 

• Alguns tablets com telas inferiores a 9 polegadas de diagonal dão suporte às publicações; entretanto, 
recomendamos que o usuário verifique, antes de adquiri-los, se o tamanho da tela não lhe traz 
desconforto durante a leitura. 

• Não é necessário que o tablet tenha planos de dados 3G ou 4G (os livros são baixados no tablet). 
 
LIVROS DIGITAIS 

• Coleção de livros didáticos digitais exclusivos para o Sigma, comercializados pela Editora Geração 
Digital. Esse material será obtido por download (da internet), por meio de aplicativo distribuído aos 
alunos nas lojas online da Apple (App Store) e do Google (Play Store).  

• A conexão wi-fi é necessária apenas para baixar os livros e as suas atualizações. 
• Os livros digitais são comercializados on-line, por meio do site www.editorageracaodigital.com.br, 

com pagamento intermediado pelo PagSeguro. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 
• O livro-texto está incluído nos Livros Digitais. 

• Paradidático: LA MUERTE Y OTRAS SORPRESAS – Mario Benedetti – Editora Santillana. 
 

REVISÃO 

• 1 caderno de revisão para o PAS (será usado em novembro). 
 

MATERIAL ESCOLAR 
• Cadernos à escolha do aluno; lápis; caneta; borracha; régua.   

 
 
 

MATERIAL ESCOLAR :: 2019 
Ensino Médio – 3ª série 

É OBRIGATÓRIA A IDENTIFICAÇÃO CLARA E EXPLÍCITA DE TODOS OS MATERIAIS ESCOLARES 

COM O NOME E A SÉRIE DO ALUNO. 


