
                      
            
 

LISTA DE MATERIAIS 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 ANO LETIVO 2019  

 

 

 

 

Biologia MODERNA PLUS - Biologia dos Organismos – Volume 2  (Box contendo: Parte I, II e III) 
José Mariano  Amabis e Gilberto Rodrigues Martho    -   Editora Moderna  
 
 
* serão aceitos da 3ª edição de 2009 (livro usado) ou 4ª edição de 2015 
 

Física  Física Contextos e Aplicações – Volume 2    
Beatriz Alvarenga e Antônio Máximo   -   Editora Scipione  
 
 
* serão aceitos da 1ª edição de 2011 (livro usado) ou 2ª edição de 2017 

 
Matemática 360º - Matemática – Volume Único – Box contendo: Parte I, II e III (o mesmo material 

utilizado durante a 1ª série) 
José R. Giovanni, José R. Giovanni Jr., José R. Bonjorno, Paulo Roberto C. de Sousa 
Editora FTD 
 

Química 360º - Química – Volume Único – Box contendo: Parte I, II e III (o mesmo material utilizado 
durante a 1ª série) 
Dalton Franco   -  Editora FTD  
 

Língua 
Estrangeira 
Moderna 

Inglês  
O livro será solicitado a partir de março de 2019 
 

           

          
 

� Material para Artes: 

⇒ Tinta Guache (250ml): 03 brancas e 03 coloridas (a critério do aluno) 
⇒ Pincéis: 01 redondo e 01 chato 
⇒ 20 folhas de papel desenho 
 
 

� Material para Língua Portuguesa:  

⇒ 01 pasta com sacos plásticos 
⇒ 01 Monobloco 
⇒ 01 Minidicionário da Língua Portuguesa. Recomendamos: Aurélio (Ed. Fronteira); Luft Escolar (Ed. 

Ática); Houaiss (Ed. Objetiva/Moderna) ou outro que o aluno já possua.  
 

� Literatura: serão solicitados diversos livros cuja leitura será obrigatória em todos os trimestres. Tais 

livros poderão ser adquiridos pelo aluno ou retirados a título de empréstimo na BICE. 

� O aluno opta por um caderno universitário para cada disciplina ou um para várias disciplinas. Os 

demais materiais escolares como réguas, canetas, borrachas, etc. ficam a critério de cada aluno.   

� A bibliografia das disciplinas não constantes na lista será solicitada em março ou consta de polígrafos 

que os professores solicitarão aos alunos no decorrer do ano letivo.  

� Recomendamos aos alunos que, preferencialmente, adquiram cadernos monoblocos e folhas de 

material reciclado e/ou não clorado. 

 

 
CURSOS TÉCNICOS EM ADMINISTRAÇÃO, INFORMÁTICA E GASTRONOMIA: Não serão 
adotados livros. Os professores disponibilizarão materiais para reprodução no decorrer do ano letivo. 


