Lista de Material Para o 1º Ano do Ensino Médio – 2022
Materiais comuns a várias disciplinas:




















Bloco personalizado da escola
Borracha macia
Caderno para cada disciplina
30 folhas A3
1 pacote de folhas coloridas
Caneta hidrocor
Canetas
Cola
Compasso
Esquadros (1 jogo)
Lápis de cor
Lápis ou lapiseira
Régua
Tesoura
Transferidor
Caneta marca-texto
Caneta preta para retroprojetos
Folhas Coloridas
Cadernos ou fichário para as diferentes disciplinas

Matemática:


10 folhas de papel quadriculado;

Química


Tabela Periódica com Tabela de Provas;

Importante:






Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados.
Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar o peso dos mesmos, pois
cadernos de capa dura são bem mais pesados que outros; o mesmo se refere à mochila.
Procure optar por materiais mais leves.
Os materiais do ano anterior, que se encontram em bom estado, podem ser utilizados.
Para Educação Física, recomenda-se o uso de tênis adequado anatomicamente para
absorver impactos. Evitar tênis tipo AllStar.

LIVROS DIDÁTICOS PARA O 1º ANO DO ENSINO MÉDIO – 2022
 Dicionário da Língua Portuguesa com a Nova Ortografia

Livros Digitais do Moderna Compartilha
Buscando atender às solicitações de redução de custos, sustentabilidade e à nova
proposta para o Ensino Médio, o Centro Sinodal de Ensino Médio de Sapiranga adotará
para o Novo Ensino Médio, livros 100% digitais do Moderna Compartilha.
A plataforma contempla:
Formação Geral Básica - Gramática; Literatura; Produção de Texto; Biologia; Química;
Física; Geografia; História; Matemática; Sociologia; Filosofia e Arte.
Projeto de Vida.
Itinerários Formativos.
Este material estará disponível para compra no site: www.modernacompartilha.com.br,
clicando em Compre Aqui.
Caso tenha dificuldades, acesse o Tutorial de compra.
Para acessar o material digital, o aplicativo estará disponível nas seguintes plataformas:

● Mínimo de 4GB de armazenamento disponível no seu dispositivo.
● iPhones e iPads: iOS ou iPadOS 13 ou superior;
● Smartphones e Tablets Android: Android 8.0 ou posterior;
● iMac e Macbooks: MacOS 10.12 ou posterior, mínimo de 4GB de memória
RAM;

● Desktops e Notebooks: Windows 10 ou posterior, mínimo de 4GB de
memória RAM;

● Chromebooks: Chrome OS 65 ou posterior, mínimo de 4GB de memória
RAM, com suporte a aplicativos Android (veja aqui a lista: só recomendamos
os dispositivos com status "Stable Channel").
Atenção: É de responsabilidade do(a) aluno(a) a aquisição do material pedagógico e
tecnológico (equipamento compatível com as especificações acima) para o uso em sala
de aula, durante o ano letivo.
Língua Inglesa
1º semestre
English Experience 1A – Student's Book – Ensino Médio
Organizadora: Izaura Valverde. Ano 2020. Editora Richmond.

2º semestre
English Experience 1B – Student's Book – Ensino Médio
Organizadora: Izaura Valverde. Ano 2020. Editora Richmond.
- Adquirir através do site Richmond Solution:
https://apps.richmondsolution.com.br/br/rich/pagamento/
Estes livros serão entregues no Colégio, mediante apresentação do comprovante de
compra, no período de 16 de fevereiro de 2022.
Caso tenha dificuldades, acesse o Tutorial de compra.

