
1º ANO – ENSINO MÉDIO 
 
 
 

Senhores pais, 

      A partir de reflexões a respeito do Ensino Médio em nossa escola, baseadas em pesquisa realizada com 

os alunos do 9º ano e em reunião com os professores e equipe pedagógica, percebemos a necessidade de 

realizar algumas adequações para aproximar a escola dos educandos. 

     Temos a ideia de investir nos seguintes pontos: 

 preparar, de forma mais eficaz, nossos alunos para o ENEM e vestibulares; 

 investir em uma formação mais ampla, crítica e reflexiva; 

 promover ações para auxiliar os alunos em seus projetos de vida; 

 tornar a escola mais próxima dos interesses dos alunos, principalmente por meio da prática e da 

tecnologia. 

     Por esses motivos, uma das ações da escola para atender a tais objetivos é o início de uma parceria com 

o Grupo FTD, por meio da adoção da coleção de livros 360º. Esses livros estão sendo adotados em todas as 

disciplinas, com exceção de Língua Portuguesa, Matemática, Espanhol e Inglês, e vêm ao encontro da linha 

pedagógica da escola. Com a parceria, teremos como diferenciais: 

 Plataforma FTD digital, com atividades on line (propostas pelos professores e outras, de acordo com 

o interesse do aluno); 

 Simulados ENEM (quatro ao ano), com correção pela TRI (igual à da prova do ENEM); 

 Projeto Conexões, para desenvolver habilidades e competências por meio de sala interativa e de 

palestras; 

 Último semestre do 3º ano para revisão para os vestibulares. 

     Contamos com a parceira dos senhores para atingir os objetivos propostos! 

 Equipe pedagógica      

 

 
LIVROS 
 

 Português – Linguagens 1  - Literatura, Produção de texto, Gramática, Interpretação textual – Editora Atual - 
William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães . Atual Saraiva - R$ 212,00 

 Matemática - Matemática Ensino Médio – Katia Stocco Smole & Maria Ignez Diniz - Número 1 (volume 1) – 
Editora Saraiva – R$ 201,00 

 Biologia – 360º Biologia: Unidade e Diversidade – Volume único dividido em 3 partes – José Arnaldo Favaretto - 
Editora FTD – R$ 228,00 

 Física – 360º Física: aula por aula - Volume único dividido em 3 partes – Claudio Xavier da Silva e Benigno Barreto 
Filho - Editora FTD – R$ 228,00 

 Química – 360º Química – Volume único dividido em 3 partes – Dalton Franco - Editora FTD – R$ 228,00 

 História – 360º História: Sociedade & Cidadania – Volume único dividido em 3 partes – Alfredo Boulos Junior – 
Editora FTD – R$ 228,00 

 Geografia – 360º Geografia: em rede – Volume único dividido em 3 partes – Edilson Adão Cândido da Silva e 
Laércio Furquim Junior– Editora FTD – R$ 228,00 

 Inglês – Upgrade – volume 1 – Editora Richmond. - R$ 130,00 

 Espanhol – Prefiero Español – volume 1 – Gretel Eres Férnandez – Editora Santillana – R$ 135,00 

 Filosofia  – 360º Filosofia: História e Dilemas – Volume único dividido em 3 partes – Renato dos Santos Belo - 
Editora FTD – R$ 198,00 

 Sociologia  – 360º Sociologia: Diálogos compartilhados – Volume único dividido em 3 partes – Agnaldo Kupper – 
Editora FTD – R$ 188,00 

 Paradidáticos   * Ilíada – Nick McCarty – Tradução de Luiz Antonio Aguiar – Ed. Melhoramentos - R$ 45,00 
                               * Autos e farsas de Gil Vicente. Ed. Melhoramentos - R$ 32,00 
                               * A namorada de Camões. Marcia Kupstas. Ed. FTD – R$ 45,00 

 

Total: R$ 2.326,00 



 
Condições de pagamento dos livros 
À vista – desconto de 7% - somente para pagamento em cheque ou dinheiro - (mínimo de 03 livros).  
Parcelamento em cheque ou cartão de crédito em até 06 vezes, sem juros (no cheque o 1º no ato e os demais a 
cada 30 dias sucessivamente), condicionado ao valor da compra. 
Obs. Pagamentos com cheques pré-datados favor colocar as datas de depósito dos cheques, para evitar que sejam 
depositados antes.  
 Horário para retirada dos livros:  
♦ segunda à sexta feira - 08:00 às 18:00 
♦ sábado - 09:00 às 13:00 (funcionamento até o dia 11/02/2017) 
 

 
MATERIAIS 
 

- Cadernos universitários. Não recomendamos o uso de fichário.  

- 01 tesoura sem ponta 

- 01 caixa de lápis de cor com 36 cores 

- 01 jogo de canetas hidrográficas 12 cores 

- 01 caneta vermelha - (sugestão BIC) 

- 01 caneta azul - (sugestão BIC) 

- 01 caneta preta - (sugestão BIC) 

- 01 apontador 

- 01 borracha 

- 01 tubo de cola branca (90 gramas) 

- 01 tubo de cola bastão 

- 02 marca texto 

- lápis pretos e 02 lápis 2B 

- 20 saquinhos plásticos transparentes (2 ou 4 furos) 
- 01 estojo 

- 01 régua 30 cm (plástica) 

- 01 calculadora 

- 01 pasta catálogo com 100 plásticos (para registro de atividades de orientação do projeto de vida) 
 

 A lista acima refere-se aos materiais que serão utilizados pelo aluno no decorrer do ano. Caso seja necessário, os 
pais deverão repô-los. 
 É aconselhável que todos os alunos tenham em casa um dicionário de inglês/ português e outro de espanhol/ 
português. 
 Todo material deve ter o nome do aluno, inclusive cada lápis grafite, de cor e canetinhas.  
 Todo o material (inclusive livros) deve ser etiquetado e encapado com plástico transparente. 
  Recomendamos que os materiais adquiridos sejam de boa qualidade para evitar desperdício. 
  Para os pais que desejarem, a escola também venderá material escolar em sua papelaria, a partir do dia 04/01/17. 
 
  

Informações adicionais 
 No dia 14/01/17 (sábado), haverá uma feira de trocas de livros usados (APENAS PARADIDÁTICOS E LIVROS DO 
FUNDAMENTAL II E MÉDIO) e uniformes. Horário: 10h às 12h. A organização e venda será intermediada pelos 
próprios familiares. 
 Todos os alunos, sem exceção, deverão iniciar as aulas com uniforme completo (com o timbre da escola e tênis).  
 Devem ter material e livros completos e trazê-los quando solicitado. No primeiro dia de aula, os alunos levarão 
agenda personalizada da escola para casa, com os comunicados sobre a organização e funcionamento da escola. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Início das aulas para o 1º ano Ensino Médio – 26/01/2017 


