CENTRO EDUCACIONAL SÃO GERALDO
2º 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 - Ensino Médio - 2ºANO / 2017
Livro Adotado

Autor

Temas

Editora

A outra volta do parafuso conta a história da jovem filha de um pároco que,
A outra volta do

iniciando-se na carreira de professora, aceita se mudar para a propriedade de

parafuso

Bly, em Essex, arredores de Londres. [...] O triunfo íntimo da protagonista,

*Projeto
Literário

mais que desvendar o mistério de Bly, consiste em vencer o silêncio imposto
Henry James

Companhia

pela diferença de condição social entre ela e seus pequenos alunos. Desde

das Letras)

que foi publicada, sucessivas gerações de leitores, críticos e artistas têm se
inspirado na maestria narrativa desta novela, cuja tradução de Paulo
Henriques Britto reconstitui com precisão a elegante contundência do original
inglês.
Temática: Discriminação social e união
O Menino de Ouro, conta a história de Max Walker, um garoto de 16 anos que
tem uma vida perfeita, é querido entre os amigos da escola, tem uma família
estável e feliz, se dá bem com as garotas e tem uma beleza encantadora.

Menino de Ouro

Abigail

Editora

Mas, isso não é tudo. Max tem um segredo, [...] Mas, Max não é um erro, não

Tartellin

Globo

é uma doença, não é uma aberração. Ele apenas nasceu com duas
combinações de cromossomos denominadas 46xx e 46xy. Isso significa, em
outras palavras, que ele é Intersexual.
Temática: Família/ discriminação/ciências
Desde o seu lançamento, em 1937, Capitães da Areia causou escândalo:
inúmeros exemplares do livro foram queimados em praça pública, por
determinação do Estado Novo. Ao longo de sete décadas a narrativa não
perdeu viço nem atualidade, pelo contrário: a vida urbana dos meninos pobres

Capitães da areia
*Projeto
Literário

Jorge

Companhia

Amado

das Letras

e infratores ganharam contornos trágicos e urgentes. Várias gerações de
brasileiros sofreram o impacto e a sedução desses meninos que moram num
trapiche abandonado no areal do cais de Salvador, vivendo à margem das
convenções sociais.
Com a força envolvente da sua prosa, Jorge Amado nos aproxima desses
garotos e nos contagia com seu intenso desejo de liberdade.
Temática: União e amizade

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

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.

