Material escolar - 2020

1º ANO DO ENSINO MÉDIO
Abaixo algumas orientações e informações sobre o material escolar 2020:
1. MATERIAL INDIVIDUAL: todo material solicitado na lista deve ser identificado com o nome do
aluno. A indicação de algumas marcas para determinados itens da lista está relacionada à
qualidade e durabilidade dos mesmos. A família deve entender a indicação como uma sugestão,
baseada na experiência dos professores com esses e outros produtos.
2. LIVROS DIDÁTICOS:
a. No ano letivo de 2020, os alunos do Ensino Médio utilizarão material apostilado fornecido
pelo Bernoulli Sistema de Ensino nas seguintes disciplinas:
i. Língua Portuguesa
ii. Matemática

iii. História
iv. Geografia

v. Biologia
vi. Física

vii. Química

Os livros didáticos a serem utilizados nas demais disciplinas são apresentados nas tabelas
das páginas 3 e 4.
b. Os livros didáticos a serem usados nas demais disciplinas do ano letivo de 2020 podem ser
adquiridos por meio de duas parcerias firmadas com o colégio com o objetivo de oferecer
melhores preços e praticidade:
 no site da Disal, com desconto de até 10%, no link
https://www.disal.com.br/catamararef ,
 ou com a Saber em Movimento, que busca o material escolar com o menor preço do
mercado. Para acessar as listas é só clicar o link:
https://www.saberemmovimento.com.br/escola/catamara-referencia/ .
Tem desconto EXTRA para os pais do Colégio!
3. TAXA DE MATERIAL PEDAGÓGICO – O colégio emitirá e enviará o boleto bancário para o
pagamento da taxa ao responsável financeiro do aluno. A taxa é composta por:
 Taxa do aluno de materiais pedagógicos que serão fornecidos pelo colégio.
 Taxa de eventos como, por exemplo, dia das mães e dia dos pais.
 Taxa de simulados confeccionados por empresas especializadas que os alunos realizarão.
 Taxa de materiais do Bernoulli Sistema de Ensino.
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1. MATERIAL INDIVIDUAL
Para PORTUGUÊS:
 1 Caderno Universitário de 100 folhas ou Pasta Fichário com folhas.
 1 Pasta Catálogo c/ 50 envelopes plásticos (REDAÇÃO).
 1 Marcador de Página Adesivo (pacote com aprox. 100).
 1 Pincel Marca Texto.
Para MATEMÁTICA:
 1 Caderno Universitário de 200 folhas ou Pasta Fichário com folhas – para EXERCÍCIOS.
 Régua, par de esquadros, transferidor e compasso.
Para HISTÓRIA:
 1 Caderno Universitário de 100 folhas.
Para GEOGRAFIA:
 1 Caderno Universitário de 100 folhas.
 1 Bloco de Papel Vegetal A4.
 2 canetas hidrográficas pretas ponta fina – STABILO.
Para BIOLOGIA:
 1 Caderno Universitário de 100 folhas ou Pasta Fichário com folhas.
 1 Pasta Catálogo, com plásticos.
 Avental para aulas no laboratório.
Para FÍSICA:
 1 Caderno Brochura, 80 folhas, formato: 190 mm x 248 mm.
 1 Bloco de 50 folhas de papel milimetrado, formato A4.
 150 folhas de papel almaço.
 Régua de 30 cm.
 Calculadora científica com as funções científicas básicas (trigonométricas, exponenciais etc.), como
HP 10s ou Casio FX-82MS.
Para LABORATÓRIO DE FÍSICA:
 Será usada uma pasta fichário com pelo menos 6 divisórias para os exercícios desenvolvidos em
torno das experiências (pode ser a mesma pasta de Física).
 Calculadora científica, papel milimetrado (um bloco, tamanho A4): serão compartilhados com
Física.
 Furador de papel.
Para QUÍMICA:
 1 Caderno Universitário de 200 folhas ou Pasta Fichário com folhas.
Para INGLÊS:
 1 caderno universitário de 100 folhas.
 1 pasta com ferragens, contendo 30 plásticos transparentes.

(continua na próxima página)
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Para ESPANHOL (DISCIPLINA OPTATIVA ELETIVA):
 1 Caderno brochura 96 folhas capa dura 140mm X 200mm ou Pasta Fichário com folhas.
Para FILOSOFIA/SOCIOLOGIA:
 1 Caderno brochura 96 folhas capa dura 140mm X 200mm.
Para RELIGIÃO:
 1 Caderno brochura 96 folhas capa dura 140mm X 200mm.

2. LIVROS DIDÁTICOS

Para as
férias,
começo e
meio de
fevereiro

Édipo Rei
Sófocles
Edição recomendada:
Ano de Publicação: 2018
Editora: Zahar
ISBN 9788537817360
As edições do livro da editora Perspectiva, L&PM Pocket e Odysseus são
boas e recomendáveis. Caso não se ache nenhuma dessas, recomenda-se
que se atente para uma edição que traga o texto integral e não adaptado.

Para o fim
de
fevereiro
e começo
de março

Alguma Poesia
Carlos Drummond de Andrade
Edição recomendada:
Ano de Publicação: 2013
Editora: Companhia das Letras
ISBN 9788535922837

Literatura
(lista parcial)

Espanhol
(Optativa eletiva)

Las Claves Del Nuevo Dele B2 - Libro de alumno
Editora Difusión
ISBN 9788484436591
A República
Platão
Ed.Ufpa (Trad. Carlos Alberto Nunes)
Edição 3ª ou 4ª
ISBN 9788524705281

Filosofia
Ética a Nicômaco
Aristóteles
Edipro (Trad. Edson Bini)
Edição 3ª
ISBN 9788572836654
(continua na próxima página)
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Gateway B1+ 2nd ed. Student's book pack
with workbook
Macmillan
ISBN 9786685727388
Nível B1+

Inglês

Gateway B2+ 2nd Edition Student's book
pack with workbook
Editora Macmillan
ISBN 9786685727401
Nível B2+

Versão 1.0
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