
 

 

 

LISTA DE MATERIAL DO 2° ANO ENSINO MÉDIO - 2021 
 

MATERIAL DE USO PESSOAL (IDENTIFICADO COM O NOME DO ESTUDANTE):  

Os materiais de uso pessoal dos anos anteriores, com exceção dos livros consumíveis (que são de preencher), 

podem ser reutilizados sem qualquer prejuízo (lápis, canetas, cadernos, entre outros). 

● 1 caneta esferográfica azul.  

● 1 borracha branca. 

● 1 tesoura (gravar o nome).  

● 1 lápis de escrever. 

● 1 apontador de lápis. 

● 1 tubo de cola. 

MATERIAL PARA ARTE 

- Uso individual (precisa estar identificado) 

● 1 caderno de desenho grande, sem folhas de seda (pode ser usado o mesmo do ano anterior). 

● 1 avental plástico (pode ser usado o mesmo do ano anterior). 

● 1 tela de pintura grande – (tamanho A3 – duplo ofício). 

● 1 tubo de cola branca. 

● 1 tesoura. 

● 1 régua 30 cm. 

●  1 lápis 6B. 

 - Uso coletivo 

● 1 folha de E.V.A – qualquer cor. 

● 1 folha de papel laminado – qualquer cor. 

● 1 fita durex colorida – qualquer cor. 

●                 1 bloco de papel Canson A4. 

 

o Obs.: entregar no primeiro dia de aula de educação artística dentro de uma sacola identificada. 

Química 

● Livro Conexões com a Química Moderna, Marcelo Pulido. Volume único, 2016. 1ª edição. Editora Moderna. 



 
● 1 tabela periódica. 

● 1 calculadora científica (recomenda-se modelo Cássio). 

● 1 caderno grande. 

História  

● Moderna Plus. História Conexões. Alexandre Alves, Letícia Fagundes de Oliveira. 1ª edição. Editora Moderna.              

Volume Único. 

● 1 caderno grande. 

Biologia 

● Biologia volume único/ César da Silva Júnior, Sezar Sasson, Nelson Caldini Júnior- 6 ed.- São Paulo:                

Saraiva, 2015. 

● 1 caderno grande. 

Redação  

● 1 caderno pequeno. 

Língua Portuguesa e Literatura  

● Conect: português linguagens: volume único, Cereja William Roberto 1ª edição, São Paulo: Saraiva 2014.  

● 2 cadernos grandes (1 para Língua Portuguesa e 1 para Literatura - podem ser os mesmos do ano                  

anterior). 

Geografia 

●   Moreira, João Carlos Estáquio de Sene. Projeto Múltiplo: geografia, volume único: partes 1,2,3.   1ª 

Edição- São Paulo: Scipione, 2014. 

● 1 caderno grande. 

Física 

● Física Básica: volume único/Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo Antônio de Toledo Soares, Ronaldo Fogo. 4ª Ed..               

São Paulo, Atual 2013. 

● 1 caderno grande. 

●  1 Calculadora Científica. 

Matemática 

● 1 calculadora científica (recomenda-se modelo Cássio). 

● 1 Régua 15 cm. 

●  1 caderno grande. 

Filosofia 

● 360º Filosofia: história e dilemas, volume único/Renato dos Santos Belo. – 1.ed.-São Paulo: FTD, 2015. 

● 1 caderno. 

Sociologia 

● 360º Sociologia: diálogos compartilhados: volume único/ Agnaldo Kupper.-1. Ed.-São Paulo: FTD, 2015. 

● 1 caderno. 

Língua Estrangeira Moderna Inglês 



 
 

● 1 caderno pequeno. 

● Para estudantes nível 1: Wide Angle 2. Editora: OXFORD. 

●  

● Para estudantes nível 2:  Accelerate 2. Student Book and exam workbook. Editora: OXFORD.  

 

●  

 

Língua Estrangeira Moderna optativa/obrigatória 

Para estudantes que optarem pela Língua Estrangeira Espanhol 

Livro Nuevo Listo. Volume Único. Roberta Amendola. Editora Moderna/Santillana Español.  

1 caderno pequeno 

Para estudantes que optarem pela L. Estrangeira Alemão:  O livro texto será oferecido pelo projeto  Pasch. 

● Dicionário de alemão Michaelis, autor: Alfred J. Keller, editora: Melhoramentos (PRECISA SER          

ADQUIRIDO PELO ESTUDANTE). 

● 1 caderno pequeno. 

 

ATENÇÃO! Os livros poderão ser adquiridos da seguinte maneira:  

1) Editora Moderna: devem ser comprados diretamente no site www.modernacompartilha.com.br, a partir            

do dia 04/01/2021. Clique em “Compre Aqui”. No site você condições especiais de parcelamento em até                

10X sem acréscimo nos cartões VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD, DINERS CLUB E AMERICAN             

EXPRESS. Os materiais serão enviados no endereço informado no cadastro do site.  

2) As Editoras Ática, Scipione, Saraiva e Atual, através de seu distribuidor Dom Quixote, atenderão aos pais                 

http://www.travessa.com.br/Alfred_J._Keller/autor/3fb507cd-52fa-4484-81e0-9185b356fdbc
http://www.travessa.com.br/Melhoramentos/editora/1745484f-57ce-4354-9480-6c9d1a58b88b


 
para aquisição dos livros didáticos no endereço: Rua Ernesto da Fontoura, 613, Bairro São Geraldo – Poa,                 

e também pelo site www.domquixote-rs.com.br, com cupom: SETREM2021 (basta fazer um breve            

cadastro e inserir o cupom da escola), a partir do dia 04/01/2021. Podendo parcelar em até 6x no cartão                   

de crédito com parcelas mínimas de R$ 70,00 ou boleto à vista. Qualquer dificuldade de acesso ou mais                  

informações, favor ligar diretamente para o distribuidor (51) 3094.7800. Os materiais serão enviados no              

endereço informado no cadastro do site. 

3) Editora Oxford: devem ser comprados diretamente no site apaginalivrarias/convenios, utilizando a senha: 

SETREM2021, a partir de dia 04/01/2021. Os materiais serão enviados no endereço informado no cadastro 

do site.  

4) FTD: acesse ftdcomvoce.com.br e use o código FTD21RSTRI. Comprando até 31 de janeiro é possível 

parcelar em 10 vezes. Os materiais serão enviados no endereço informado no cadastro do site. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO PARA ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO: 17/02/2020. 

UNIFORME E MATERIAL ESCOLAR 

1. Conforme cláusula décima quinta, do contrato de matrícula, do Ensino Fundamental e Médio, o/a               

contratante está ciente da obrigatoriedade DIÁRIA, em todos os turnos e atividades de aula, do uso do                 

uniforme escolar por parte do/a estudante, bem como, da aquisição de todo material escolar exigido,               

assumindo inteira responsabilidade por qualquer fato que venha a prejudicar o/a estudante pelo não              

cumprimento desta obrigação. O uniforme escolar e o material escolar devem ser adquiridos pelo/a              

contratante.  

2. Nossa escola não possui convênio com nenhuma papelaria/livraria.  

3. A escola oferece modelos de uniformes, que podem ser adquiridos através da/s Empresa/s abaixo:  

● Squema Sports – Rua Padre Cacique, 990 – próximo à Estação Rodoviária de Três de Maio – fone: 

3535-8166.  

● Darcillery Comércio de Modas Ltda. Rua Padre Cacique, 439 - (55) 3535 – 3688. 
 

 


