RELAÇÃO DE LIVROS  2018
2a série do Ensino Médio
Srs. Pais/Responsáveis
Estamos entregando a relação de livros, criteriosamente discutida pelos professores e coordenadores de área, com o
objetivo de atender às necessidades dos/as estudantes, levando em consideração a atualidade das temáticas e a
relevância dos conteúdos para o processo de ensino e aprendizagem.
Contamos com a atuação da família no sentido de estimular o/a estudante quanto ao uso dos livros didáticos e
paradidáticos.
A Direção

1. LÍNGUA PORTUGUESA
UNIDADE I
 Livro: Cadernos Negros
Obs: A Coletânea será preparada pela professora
UNIDADE II
 Livro: O Cortiço
Autor: Aluízio de Azevêdo
Editora Saraiva
UNIDADE III
 Livro: O ultimo vôo do Flamingo
Autora: Mia Souto
Editora: Companhia das Letras
2. SOCIOLOGIA
(SUGESTÃO)
 Livro: “Sociologia e Sociedade – Tema, Teoria e Conceito” (Salvador: Fast design, 2011)
Autor: Antonio Mateus de Carvalho Soares
Volume Único
3. HISTÓRIA
(SUGESTÃO)
 Livro: “Reflexões sobre a História - As Relações Internacionais e o Mundo Atual”
Autor: Ricardo Garrido
4. INGLÊS
O Centro de Idioma utilizará material da OXFORD UNIVERSITY, constando de: livro-texto,
paradidáticos, caderno de atividades e cd-rom. Este material encontra-se disponível para comercialização
no próprio Colégio.


Para as demais disciplinas, serão utilizados módulos produzidos pela equipe de professores do
Colégio e vendidos, exclusivamente, no Colégio Gregor Mendel.
Cood-Out-rel. livros 2º ano.S.P.-Jorge-Daiane
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5. MATERIAL DE USO PESSOAL





Lápis preto, borracha, lapiseira, canetas de tintas preta e azul.
Caderno de 12 matérias com pauta.
Classificador para atividades ou pasta-catálogo.
Pilot Lumi Color (marca-texto).

OBS.: 1. Todo o material deve estar identificado com o nome do estudante e a série.
2. O material didático poderá ser adquirido na livraria, que terá espaço disponibilizado em
nosso Colégio no período de 08 de janeiro a 07 de fevereiro de 2018.

6. UNIFORME
 Uniforme de uso diário: calça jeans azul ou preta ou bermuda jeans azul ou preta na altura do joelho
(sem customizações, faixas, listras, desenhos, rasgados ou apliques), camisa do Colégio
(comprimento abaixo do cós da calça) e tênis ou sapato inteiramente fechado.
 A empresa M3 Uniformes, responsável pelo fardamento dos nossos estudantes, estará na escola no
período de 08 de janeiro a 07 de fevereiro de 2018, das 8h às 17h.

Cood-Out-rel. livros 2º ano.S.P.-Jorge-Daiane

