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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: Biologia, 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
Adotado

Autor

Livros Paradidáticos - Ensino Médio -2ºANO / 2019
Editora
Temas
Fantasma é daqueles livros que cativam logo nos primeiros capítulos. Nele,

Fantasma

Jason

Editora
Intrínseca

Reynolds

nós vamos acompanhar a vida de Castle, um garoto negro, de origem
humilde, que descobriu, na dor e no desespero, que correr era algo que ele
realmente sabia fazer.A obra aborda temas como desigualdade, bullying,
invisibilidade social, amizade e racismo, além de discutir a importância do
esporte na vida dos jovens, tudo isso em uma narrativa verossímil e sensível

Temática: Desigualdade social / Amizade
Esse não é um livro sobre uma história de amor. Também não é um
A Química
Que Há
Entre Nós

Krystal
Sutherland

(Globo Alt)

livro sobre doenças ou tragédias. Ele fala sobre perdas, sobre morte
e sobre o difícil caminhar da superação. Fala sobre as coisas súbitas
da vida, aquelas que nunca são esperadas. Fala sobre redenções e
sobre corações partidos. Fala, principalmente, sobre a tentativa de
consertar coisas quebradas. Quão fácil é fazer isso? Quão
necessário?

Capitães da
areia

Jorge
Amado

(Várias
Editoras
publicaram)

Temática: Relacionamentos afetivos/Amor/Persistência
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 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

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 / 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.

