MATERIAL ESCOLAR 2019
ENSINO MÉDIO | UBERLÂNDIA
•
•
•
•
•
•

01 agenda 2019 (uso obrigatório), não haverá agenda institucional;
O aluno deverá utilizar um caderno para cada disciplina ou caderno tipo Universitário (para 15
disciplinas), ou fichário;
01 estojo contendo lápis, borracha, apontador, canetas, régua (30cm), tesoura e cola;
01 pasta catálogo para organização de material, provas e folhas avulsas;
01 calculadora
01 jaleco branco para as aulas de laboratório – uso obrigatório

MATERIAL DIDÁTICO
• Dicionário de Língua Portuguesa: sugestões: FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Mini
Aurélio: o minidicionário da língua portuguesa. 7. ed. Curitiba: Editora Positivo, 2008. Ou
minidicionário da Língua Portuguesa (Revisado conforme a nova ortografia) – Silveira Bueno –
Editora FTD
• Língua Estrangeira / Espanhol (para quem fizer esta opção de Língua)
• Dicionário: Português – Espanhol / Espanhol – Português sugestões: Dicionário Santillana para
estudantes – com CD-ROM Miguel Díaz y García-Talavera Editora: Santillana ou Maria
Esmeralda Ballestero Alvarez – Marcial Soto Balbás Editora: FTD
•
Língua Estrangeira / Inglês (para quem fizer esta opção de Língua) Dicionário Escolar: Português
/ Inglês – Inglês / Português - sugestões: Oxford Escolar com CD Rom, Longman English
Dictionary, Password, Landmark.
• O material do sistema de ensino poliedro que deverá ser adquirido através da livraria digital:
centraldolivro.com.br, (senha: batista2019)
INFORMAÇÕES GERAIS
• Início das aulas do Ensino médio: 05/02/2019
HORÁRIO DE ENTRADA E SAÍDA DOS ALUNOS DO INFANTIL E FUNDAMENTAL 1:
Manhã: 7h10min às 12h30min.
Retorno Tarde: 1ª, 2ª e 3ª séries do Ensino Médio: terça-feira e quinta-feira 13h30min às 17h30min.
A 3ª série Ensino Médio terá simulado em alguns sábados durante o ano. A 1ª série terá simulado às segundasfeiras e na 2ª série eles acontecerão às terças-feiras, ambas as turmas no período da tarde (13h às 17h30min).
Estes simulados acontecerão conforme o calendário que será entregue aos alunos.
1ª REUNIÃO DE PAIS
• 07/02/2019 – 18h
INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• A escola não recomenda o uso do fichário. Porém, o aluno que optar pelo seu uso deve
apresentá-lo completo e organizado. Caso contrário será exigido a troca por cadernos;
• Os alunos deverão frequentar as aulas de educação física, devidamente uniformizados
(uniforme específico) para a prática esportiva;
• No decorrer do ano, serão adotados livros paradidáticos de acordo com a necessidade de cada
área ou projeto;
• Os títulos dos “Livros de Literatura” serão informados no decorrer do ano letivo.
• Todo material deverá ser identificado com nome, inclusive agasalhos e uniformes.
• Os cadernos e os livros deverão ser identificados com o nome do aluno.

