LISTA DE MATERIAIS - 2022

2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO

 Apostila: Anglo Sistema de Ensino (coleção Novo Ensino Médio – Formação Geral
Básica) – 4 apostilas (incluso nas parcelas).
 Inglês: Editora Cambridge (a ser adquirido pela família).
Intermediário: Unlock 2 Listening, Speaking, Critical Thinking SB, MOB APP ONL WB
= ISBN: 9781108567299 – 2ª Edição.
Avançado: Unlock 3 Listening, Speaking, Critical Thinking SB, MOB APP ONL WB =
ISBN: 9781108659109 – 2ª Edição.
Obs.: A divisão de turmas segue a mesma ordem de 2021. Para alunos novos será
aplicada uma prova de nivelamento na primeira semana de aula.
 Bloco Tarefa (personalizado) - O mesmo poderá ser adquirido na Biblioteca da
escola, no início do ano letivo.
 Literatura: 08 obras literárias indicadas pelas Universidades para o Vestibular
2022/2023 (aguardar divulgação). Recomenda-se a leitura integral das obras.
Materiais diversos:

01 caderno de 10 matérias + 01 caderno de 10 matérias exclusivo para
Matemática.

01 pasta de plástico resistente com 12 divisões e elástico para arquivo de tarefas,
provas e trabalhos.

Lápis, caneta, borracha, cola, tesoura, apontador, régua de 20 cm, compasso.

Jaleco para uso nos Laboratórios.
Informações:
 O uniforme é de uso obrigatório, devendo ser usado inclusive nas aulas de
Educação Física, Oficinas, Plantões e Laboratórios (no Ensino Médio é permitido o
uso de calça jeans azul marinho tradicional, sem desenhos, bordados ou rasgos).


Não é permitido o uso de celular em sala de aula, sem a autorização do professor,

o mesmo deve permanecer desligado e dentro da mochila.


Não é permitido o uso de calculadora durante as avaliações.



Sugerimos que todo o material seja identificado com o nome completo do(a)

estudante, inclusive o uniforme.


Pais ou responsáveis: a data do primeiro encontro pedagógico do ano será

informada posteriormente, através dos canais de comunicação do colégio.


Início das aulas: 07/02/2022 – 7h30min

