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Material Didático – Sistema de Ensino Positivo - Livros didáticos Integrados - 5 - livros didáticos com os
componentes curriculares: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Literatura, Língua
Inglesa, Língua Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia - 5 - Cadernos de atividades contendo os componentes
curriculares: Arte, Biologia, Educação Física, Filosofia, Física, Geografia, História, Literatura, Língua Inglesa, Língua
Portuguesa, Matemática, Química e Sociologia.

Positivo On – Plataforma de gestão de aprendizagem
Ambiente digital em que o aluno tem à sua disposição objetos educacionais digitais e trilhas de aprendizagem com
conteúdos trabalhados em sala de aula, além da possibilidade de realizar avaliações e atividades online. Ainda no
Positivo On o aluno acessa a Enciclopédia Britannica, outras importantes fontes de pesquisa e também o Livro Digital
Positivo.
Sistema de Avaliação – Simulados periódicos com correção por número de acertos e pela TRI, com apresentação de
relatório de desempenho e com a possibilidade de autoavaliação de performance pelo próprio aluno.
Livro

Autor

Extraordinário

R. J.
Palácio

Livros Paradidáticos - Ensino Médio /1ºANO -2019
Editora

Temas

Auggie é o apelido de August Pullman, um garoto que nasceu com
Editora Intrínseca

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
Muita coisa o aguarda em CulverCreek, inclusive Alasca Young,

QUEM É
VOCÊ,

JOHN
GREEN

Editora Intrínseca

uma garota inteligente, espirituosa e problemática, que o levará
para o seu labirinto e o catapultará em direção ao "Grande Talvez".

ALASCA?

É um livro profundo sobre amizade, autoconhecimento e perdão.
Temática: Conflitos na adolescência / Amizade

IRACEMA
JOSÉ DE
ALENCAR

(Várias Editoras publicaram)
www.dominiopublico.gov.br

Iracema é a obra mais conhecida da literatura romântica
nacionalista do escritor José de Alencar. É também
o livro mais representativo de uma temática conhecida
como “romance indianista”, que fazia parte da produção do
romantismo brasileiro, na primeira metade do século XIX.
Iracema é um anagrama de América, simbolizando a fusão
do Velho Mundo (representado por Martim/ Europa) com o
Mundo Selvagem (representado por Iracema/ Indígena), que
resulta no Novo Mundo (representado por Moacir/ América).
Temática: “romance indianista”,

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

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.

