LISTA DE MATERIAL
2º ANO ENSINO MÉDIO – 2019
Os LIVROS DIDÁTICOS serão adquiridos no Portal EDEBÊ
retirados na Secretaria da escola com a Viviane.

http://loja.edebe.com.br e serão

Obs.: É válido ressaltar que a escola autoriza o aluno a utilizar livros usados, desde que não
sejam do professor e não tenham respostas.
ARTE
01 borracha branca + 01 compasso 0,5
01 régua transparente - 30cm
01 lapiseira 0.5 HB
01 compasso
01 transferidor
MATEMÁTICA - 01 CALCULADORA

PARADIDÁTICOS 2019
1º TRIMESTRE
Senhora – José de Alencar ou Lucíola – José de Alencar
Dom Casmurro – Machado de Assis
Noite na Taverna – Álvares de Azevedo (contos escolhidos em sala de aula)
2º TRIMESTRE
Mentiras – Autor: Care Santos – Editora Edebê - Disponível: http://loja.edebe.com.br
Obs.: Adquirir esse livro na plataforma EDEBÊ e retirar na secretaria com a Viviane.
Memórias póstumas de Brás Cubas – Machado de Assis
Contos (Seleção de Contos – Machado de Assis) Escolha em sala de aula
3º TRIMESTRE
A Relíquia de Eça de Queirós
O cortiço – Aluísio de Azevedo ou O Ateneu - Raul Pompéia
Obs: Pode haver alteração ao longo do ano letivo, devido à lista dos principais vestibulares.
.........................................................................................................................................................

USO DO UNIFORME
Confecções autorizadas: CÁSSIA UNIFORMES E SMARC MODAS

UNIFORME: Socializa o aluno dentro e fora da escola, razão pela qual seu uso diário é obrigatório.
• Uso diário: camiseta da Escola; calça jeans tradicional simples ou calça capri de tactel azul marinho e
tênis.
• Dias frios: abrigo completo azul marinho para todos os educandos e agasalho moletom modelo exclusivo
• Educação Física: camiseta da escola; calça de lycra, corsário azul marinho (feminino), bermuda de tactel
azul marinho (masculino) e tênis.

• Obs: O uniforme de Educação Física é de uso obrigatório. Não é permitido o uso de calças jeans
nas aulas de Educação Física.

