Livros Didáticos / 2021
2ª série - Ensino Médio
Os livros didáticos deverão ser adquiridos segundo os códigos
ISBN, as capas e edições recomendadas, uma vez que os antigos
sofreram alterações em função da nova Base Nacional Curricular Comum
(BNCC).
Os livros da Moderna poderão ser adquiridos na plataforma da
Editora com desconto de 20% a partir de Janeiro/2021.

Biologia

Física

Arte

Inglês

Moderna Plus. Biologia – 1
Autores: Amabis e Matho
Editora: Moderna / 4 ª Edição
ISBN: ISBN: 9788516100377
Os Fundamentos da Física (Moderna Plus Física)
Volume 2
Autores: Ramalho, Nicolau e Toledo: 11ed. Editora
Moderna
ISBN: ISBN: 9788516100278
http://comsoc.wixsite.com/csarte
senha: artecs
O material poderá ser adquirido em livrarias, e será indicado no início do
ano letivo, pelas professoras, em sala de aula.
Os Demais Livros serão os mesmos utilizados na
1ª Série 2020

Livros Paradidáticos
As mentiras que os homens contam
Luis Fernando Veríssimo
Editora Objetiva

O mistério da casa verde
Moacyr Scliar
Editora Ática

Amor de Capitu
Fernando Sabino
Editora Ática

Kit de material individual:
(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno)
✔ Cadernos ou Fichário, respeitando a melhor forma de organização para
o aluno.
✔ Pen drive (16 GB ou superior)
✔ Fone de ouvido (Para o Laboratório de Informática)
✔ Régua transparente 30 cm
✔ Par de esquadros transparentes
✔ Transferidor
✔ Compasso
✔ Estojo completo com:Lápis grafite ou lapiseira
Apontador
Caneta esferográfica azul ou preta
Caneta esferográfica vermelha
Borracha
Tesoura
Cola bastão
Lápis de cor (min. 12 cores)
Canetinha hidrocor (mín 12 cores)

As apostilas de Laboratório de Física, Biotecnologia (para os alunos que
optarem pelo curso) , folhas para redação e plataformas online “Moderna
Compartilha”, “Evolucional” e “Ulpan-Or” (para o ensino de hebraico),
serão adquiridas na escola através de boleto bancário.
Em caso de aulas remotas, todos os alunos deverão obrigatoriamente
dispor de computador, webcam, microfone e internet.

