CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO
1º ANO
Material adotado – Sistema de ensino Dom Bosco / Ensino Médio / 2017
Apostilado: 4 volumes por bimestre – Linguagens, códigos e suas tecnologias (Língua portuguesa, Literatura, Produção de texto e
inglês e Espanhol); Ciências humanas e suas tecnologias (História, Geografia, Filosofia e Sociologia); Matemática e suas tecnologias
(Matemática); Ciências da Natureza e suas tecnologias (Biologia, Física e Química) e Tabela Periódica.
Portal Nosso Dom: Conteúdos exclusivos e interatividade para a escola. Acesso a mais de 55 mil páginas de conteúdos distribuídas
em diversas áreas de conhecimento.
Simulados: Ciclo de simulados com quatro provas por ano.
EducaDom – Disponível para as disciplinas de Matemática e Português.
Livros Paradidáticos 2017 - Ensino Médio / 1ºANO- 2017
Livro

Autor

Editora

Temas
Auggie é o apelido de August Pullman, um garoto que nasceu com uma síndrome
genética, cuja sequela é uma deformidade facial. O jovem nunca havia
frequentado uma escola de verdade. Quando, enfim, decide encarar o desafio em

Extraordinário

R. J. Palácio

Editora

um colégio particular de Nova York, ele tem a missão nada fácil de convencer os

Intrínseca

colegas, provando que, apesar da aparência incomum, é um garoto igual a todos
os outros. Este é um superdrama que trata de aceitação social e preconceito,
indicado para garotos e garotas a partir de 14 anos.
Temática: Aceitação social /Preconceito
Maus (“rato”, em alemão) é a história de VladekSpiegelman, judeu polonês que
sobreviveu ao campo de concentração de Auschwitz, narrada por ele próprio ao
filho Art. O livro é considerado um clássico contemporâneo das histórias em
quadrinhos. Foi publicado em duas partes, a primeira em 1986 e a segunda em
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ArtSpiegelman

Literário

Companhia
das Letras

1991. No ano seguinte, o livro ganhou o prestigioso prêmio Pulitzer de literatura.
[...] Nas tiras, os judeus são desenhados como ratos e os nazistas ganham feições
de gatos; poloneses não judeus são porcos e americanos, cachorros. Esse
recurso, aliado à ausência de cor dos quadrinhos, reflete o espírito do livro: tratase de um relato incisivo e perturbador, que evidencia a brutalidade da catástrofe
do Holocausto.
Temática: As injustiças e sofrimentos na guerra
O visconde partido ao meio, publicado originalmente em 1952, veio a compor com
O cavaleiro inexistente e O barão nas árvores uma trilogia a que Italo Calvino

O visconde

(1923-85) chamou de Os nossos antepassados, uma espécie de árvore

partido ao
meio

Italo Calvino
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genealógica do homem contemporâneo, alienado, dividido, incompleto. É a história
de MedardodiTerralba, o voluntarioso visconde que, na defesa da cristandade
contra os turcos, leva um tiro de canhão no peito, mas sobrevive, ficando
absurdamente partido ao meio. A metade direita atormentada pela maldade, e a
esquerda, pela bondade.
Temática: As tormentas entre o bem e o mal

MATERIAIS DE USO PESSOAL -- Médio 1ª e 2º
Material
Apontador copinho; Borracha; Canetas azul, preta e vermelha; Cola; Régua 30cm; Lápis/lapiseira

1º e 2º ano EM
1

Caderno 11 disciplinas

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Papel milimetrado (bloco)

1

Pincel para pintura Nº 14; Tesoura sem ponta;
1
Todo o material deve ser etiquetado com o nome completo e turma do aluno. Aconselhamos reutilizar os cadernos que não
foram consumidos em sua totalidade; não é permitido o uso de corretivo e estilete.

