LISTA DE MATERIAL 2022 – 1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO

MATERIAL DIDÁTICO PARA FORMAÇÃO GERAL
- Moderna Compartilha /Plus Digital
Trata-se de uma plataforma digital, sem versão impressa, e adequada às mudanças curriculares do Novo
Ensino Médio, com uma série de recursos e ferramentas, dentre eles os livros/materiais didáticos da
formação geral.
A aquisição deste material se dará exclusivamente pelo site da editora
www.modernacompartilha.com.br, (confira o passo a passo, clicando aqui).
Dúvidas durante a compra? Entre em contato com a Central de Atendimento: 0800 770 3004, ou pelo
e-mail antendimentocompartilha@modernacompartilha.com.br
No dia 29/12, foi enviado por e-mail às famílias, no e-mail do responsável acadêmico cadastrado, um
esclarecedor documento sobre o material digital da 1ª série. Antes da compra, importante tomar
conhecimento do conteúdo nele apresentado.

PAPELARIA e LIVRARIA
PORTUGUÊS:
01 caderno universitário de 100 folhas para Língua Portuguesa e Literatura;
Livro de literatura: O auto da compadecida, Ariano Suassuna - qualquer edição.
Obs.: Durante o ano poderão ser solicitados outros livros de literatura.

MATEMÁTICA:
01 caderno (exclusivo para a disciplina);
01 régua;
01 compasso;
01 transferidor.
HISTÓRIA:
01 pasta tipo catálogo com plásticos.
GEOGRAFIA:
01 caderno universitário de 96 folhas (não necessariamente exclusivo para o componente);
01 pasta tipo catálogo com plásticos (não exclusivo para o componente);
01 caderno de Cartografia Escolar de 48 folhas.

BIOLOGIA:
01 caderno de 96 páginas (exclusivo para disciplina);
Jaleco branco de manga longa (mesmo da disciplina de Química);
01 kit de canetas coloridas ou lápis de cor.

FÍSICA:
01 caderno de 96 folhas quadriculado (exclusivo para a disciplina)

QUÍMICA:
01 caderno universitário que pode ser dividido com outra disciplina;
01 guarda-pó de manga longa, de preferência de algodão. Também será usado nas aulas de Laboratório de
Biologia.

FILOSOFIA / SOCIOLOGIA:
01 caderno universitário – 60 folhas;

EDUCAÇÃO FÍSICA:
01 caderno de 50 folhas (pode dividido com outra disciplina).
Uso do uniforme completo para as aulas de Educação Física (conforme o manual das Normas de Convivência
Escolar).

INGLÊS:
01 Caderno universitário 50 folhas;
01 Pasta com elástico para arquivo (pode ser utilizada para outras disciplinas);
Obs.: Durante o ano poderão ser solicitados até dois livros de literatura e/ou paradidáticos.

MATERIAL DIDÁTICO PARA OS ITINERÁRIOS FORMATIVOS
Os materiais necessários serão solicitados em fevereiro de 2022.

* Identificar todo material com o nome completo e série do(a) estudante.

