2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

I – MATERIAL DIDÁTICO
Materiais

Especificações

Sistema Apostilado Anglo

BIENAL

LIV – Laboratório Inteligência de Vida

KIT – Material 2ª EM

II - LIVROS PARADIDÁTICOS
1º Trimestre
Livro

Autor(a)

Editora

O seminário dos ratos

Lygia Fagundes Telles

Companhia das Letras/UNICAMP

Bons dias!

Machado de Assis

Domínio público e Série CrônicasEditora da Unicamp

2º Trimestre
Livro

Autor(a)

Editora

O Ateneu

Raul Pompeia

Cia das Letras/UNICAMP

O Marinheiro

Fernando Pessoa

Domínio público/UNICAMP

3º Trimestre
Livro

Autor(a)

Editora

Quincas Borba

Machado de Assis

Ciranda Cultural/FUVEST

Nove Noites

Bernardo Carvalho

Cia de Bolso/FUVEST

III – Material de uso individual
Estojo Escolar
Cola em bastão – 40g – (sugestão: Pritt ou similar)
Tesoura escolar sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) - Obs.: No caso do aluno ser canhoto,
comprar tesoura específica. Etiquetar ou gravar com nome do aluno.
Apontador com depósito.
Borracha branca, grande e macia.
Canetas esferográficas cor azul e uma de livre escolha. Modelo BIC
01 marca texto – cor de livre escolha
02 lápis pretos nº 2 ou lapiseira.
CADERNOS OU FICHÁRIO
Será opcional ao aluno, a escolha pelo uso do fichário ou caderno, lembrando que cada disciplina deverá ter
um espaço individual para anotações e estudo.
Disciplinas de Física/Química/Biologia
01 avental branco (manga longa) para as aulas no laboratório de Ciências.

IV – Orientações:
●
●

●
●

Sugestão: Reaproveitar os materiais, que estiverem em bom estado, utilizados em 2020.
Todo material deverá ser identificado com o nome completo do aluno e turma. Caberá à família,
sempre que necessário, orientar o aluno em relação à reposição dos materiais. Solicitamos que o
estojo do aluno esteja completo durante todo o ano letivo.
Os livros Paradidáticos serão solicitados de acordo com o trimestre.
O aluno deverá trazer diariamente sua garrafinha de água (squeeze) e um frasco de álcool em
gel. Etiquetar com o nome do aluno e turma (série).

