CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO

1º ANO
Material adotado – Sistema de ensino Dom Bosco / Ensino Médio / 2018
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.

Livro

Autor

Extraordinário

R. J. Palácio

Livros Paradidáticos - Ensino Médio /1ºANO -2018
Editora
Temas
Editora
Intrínseca

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

QUEM É

JOHN GREEN

VOCÊ,

Editora

Miles Halter é um adolescente fissurado por célebres últimas palavras que,

Intrínseca

cansado de sua vidinha pacata e sem graça em casa, vai estudar num colégio

ALASCA?

interno à procura de o "Grande Talvez". Muita coisa o aguarda em CulverCreek,
inclusive Alasca Young, uma garota inteligente, espirituosa e problemática, que o
levará para o seu labirinto e o catapultará em direção ao "Grande Talvez". É um
livro profundo sobre amizade, autoconhecimento e perdão.
Temática: Conflitos na adolescência / Amizade

ÉRAMOS
SEIS

MARIA JOSÉ
DUPRÉ

(Várias
Se você pertence a uma família que briga e se ama com a mesma força,
Editoras
não perca essa pequena fábula histórica. Não importa se você irá se
publicaram)
deslumbrar com a força materna de Dona Lola, a truculência paterna de
Júlio, o afeto do filho Carlos, a molecagem de Julinho, a prepotência de
Alfredo ou a rebeldia de Isabel. O relevante é você sentir na pele o calor
real de uma verdadeira família.O romance de Maria José Dupré nos faz
sentir como se fôssemos parte da família, acompanhando de perto todos
os dramas e conflitos que todos nós já vivemos ou ainda vamos viver.
Temática: Família

MATERIAIS DE USO PESSOAL -- Médio 1ª e 2º
Material

1º e 2º ano EM

Apontador copinho; Borracha; Canetas azul, preta e vermelha; Cola; Régua 30cm; Lápis/lapiseira

1

Caderno 11 disciplinas

1

Dicionário de inglês e espanhol

1

Dicionário de português

1

Papel milimetrado (bloco)

1

Pincel para pintura Nº 10; 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.

