LISTA DE MATERIAL ESCOLAR -2022
ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES
• Material de uso diário: Deverá ser reposto pela família ao longo do ano letivo.
• Para as Mostras, projetostrimestrais desenvolvidos durante o ano, poderão ser solicitados materiais
complementares específicos.
Obs: Identificar o material de uso pessoal e uniforme com caneta permanente para evitar perdas.
PRIMEIRO DIA DE AULA • Vir com uniforme completo – (camiseta cinza, bermuda e agasalho do CBB), calça jeans azul
escuro sem rasgos.
• Trazer cadernos e estojo.
• Horário das aulas serão entregues na primeira semana de aula e estarão disponíveis no site da
escola e no aplicativo CBB.
•

Livros Didáticos ( Sistema Poliedro) serão usados a partir do 2º dia de aula.

MATERIAL DIDÁTICO
1. SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO COLEÇÃO LUMEN – 2ª SÉRIE KIT SEMESTRAL Os livros são
semestrais e deverão ser adquiridos no início do ano e entregues em dois momentos: 1º semestre e
2º semestre. Venda na livraria CBB.
2. Os livros literários do Ensino Médio serão as obras do PAS, que são de domínio público e podem ser
baixados da internet ou qualquer outra edição.
✓ Senhora, José de Alencar –Nova Fronteira. Ed. 2016
✓ Dom Casmurro, Machado de Assis – Penguin e Companhia das Letras. Ed. 2016
✓ O Alienista, Machado de Assis – Penguin e Companhia das Letras. Ed. 2014
3. Livros de Ensino Religioso
SÉRIE/ANO

2ª Série

QUANTIDADE
01

01
01

TÍTULO

FICHA
CATALOGRÁFICA

Aprender a
palavra - vol.2
- “O
relacionament
o entre razão e
fé" - alun

112 páginas;
2018; Série
Aprender;
Editora Cristã
Evangélica;
ISBN
9788576688907

FOTO

ONDE ACHAR?

https://loja.editoracristaev
angelica.com.br/aprender
-a-palavra-vol-2-jovenslivro-do-aluno.html

MATERIAIS INDIVIDUAIS DIVERSOS
DISCRIMINAÇÃO
PLANO DE EXECUÇÃO
Estojo completo (borracha,
Material para uso individual em todos os
lápis, caneta, régua20cm,
componentes curriculares. Realização
de
apontador, cola, lápis de cor).
atividades, tarefas escolares, anotações gerais.
Caderno grande capa dura 15
Material de uso individual, utilizado para registro
matérias
dos conteúdos.
Garrafa para água.
Hidratação pessoal.

01

Compasso, esquadro e
transferidor

01

Jaleco branco com manga
cumprida.

Material de uso individual, utilizado para o
desenvolvimento de diferentes exercícios e
produções.
Material de uso individual, utilizado para as aulas
práticas.

