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Lista de Material 2022 – 1ª Série – Ensino Médio
•

Caderno para as diversas matérias:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Língua Portuguesa
Matemática
História
Geografia
Química
Física
Biologia
Inglês/Arte
Filosofia/Sociologia
Redação/Literatura
Itinerários Formativos

•

Material de uso individual: Lápis, Canetas, Borracha, Tesoura, Cola, Régua.

Livros de Literatura
Literatura: As obras indicadas para esta série têm em comum as temáticas quinhentistas, barrocas,
árcades e românticas, transitando ainda por produções que discutam as relações sociais no final do século
XIX e começo do século XX. Privilegiando o cruzamento entre linguagens artísticas e olhares diversos,
espera-se do aluno uma leitura crítica e relacional das representações estéticas do período e suas
implicações culturais e sociais.
• A Carta do Descobrimento, Pero Vaz de Caminha (PROSA)
• Sermão de Santo Antônio dos Peixes – Pe. Antônio Vieira (SERMÃO)
• O Guarani, filme de Norma Bengell (FILME)
• Iracema, José de Alencar (ROMANCE)
• Além do Horizonte, Roberto Carlos (MÚSICA)

Material Didático a ser adquirido pelo site do CBIC
1 Sistema Positivo de Ensino 1ª Série – Ensino Médio
1 Escola da Inteligência

www.imaculadamoc.com.br

Uniforme Padrão de Uso – Modelo Oficial Berlaar
Modelo Feminino

Modelo Masculino

Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca
Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca ou tactel
ou tactel
Calça comprida azul-marinho de tactel
Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca ou tactel
ou helanca ou tactel
Camiseta branca com mangas azul
Camiseta branca com mangas azul
Tênis – uso obrigatório.

Tênis – uso obrigatório.

Uniforme Padrão de Uso – Educação Física – Modelo Feminino e Masculino
Bermuda azul-marinho ciclista (no joelho) de helanca
ou tactel
Calça comprida azul-marinho de tactel ou helanca ou
tactel

Camiseta branca com mangas brancas
Natação: maiô ou sunga – touca própria
Tênis – uso obrigatório.

