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Livros didáticos / 2018 

2ª série Ensino Médio 

 

 

 

Apostilas de Hebraico, História Judaica e Laboratório de Física (adquiridas no ORT). 

OBS: Os Livros paradidáticos serão pedidos no decorrer do ano. 

 

 
Uniforme 

 
 Calça ou bermuda lisa, Jeans,  Marinho ou preta. 
 Calça ou bermuda Legging lisa, Marinho ou preta. 
 Bermuda de Tactel ou Malha lisa, Marinho ou preta. 
 Camiseta da Escola 
 Tênis  

 

 

 

 

 

Inglês 
 

 
 

Achieve 2”-2nd Edition (student book and workbook) 
Autores: Sylvia Wheeldon, Colin Campbell, Claire Thacker, Airton 
Pozo de Mattos 
Editora: Oxford  :   
ISBN: 9780194556415 
 

 

Física 
 

 
Os Fundamentos da Física (Moderna Plus Física)  
Volume 2 
Autores: Ramalho, Nicolau e Toledo: 11ed. Editora Moderna 
ISBN: 9788516100278 
 

 

Matemática 
 

 
Matemática :  Ciências e Aplicações Vol. 2 
Autores: Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszanjn, Roberto 
Périgo 
Editora Atual 
ISBN:9788535719611 
 

 

Arte 
 

http://comsoc.wixsite.com/csarte 
senha: artecs 

 

 

 Os Demais Livros serão os mesmos utilizados na 1ª  Série  
 

http://comsoc.wixsite.com/csarte
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Kit de material individual:  

(Todo material deverá ser identificado com o nome do aluno) 
 

 Cadernos ou Fichário, respeitando a melhor forma de organização para o aluno.  
 Pen drive (16 GB ou superior) 
 Fone de ouvido (Para o Laboratório de Informática) 
 Régua transparente 30 cm 
 Par de esquadros transparentes 
 Transferidor 
 Compasso 
 Estojo completo com: Lápis grafite ou lapiseira 

 Apontador 

Caneta esferográfica azul ou preta 

Caneta esferográfica vermelha 

Borracha 

Tesoura 

Cola bastão 

Lápis de cor (min. 12 cores) 

Canetinha hidrocor (mín 12 cores) 

 

INFORMÁTICA / COM. SOCIAL 
 

 Apostilas para Comunicação Social 
http://comsoc.wixsite.com/csarte 
senha: acessocs 

 

 Estojo completo e Material Escolar de Arte 

 Lápis grafite 2B e 6B 

 Caneta ultrafine      

 Caneta esferográfica vermelha 

 Marcadores de texto coloridos 

 Corretivo Líquido 

 Bloco de Desenho A4 

 Bloco de Desenho Canson A4 

 Bloco de Papel Vegetal A4 

 Bloco Pautado A4 com picote em cima e sem furos 

 Caderno (máx. 100 folhas) 

 Pasta catálogo com 50 plásticos 

 Material para Xilogravura (madeira, tinta gráfica, goivas, papel etc a ser especificado ao 

longo do ano) 

 Material para Serigrafia (tela, tinta serigráfica, estopa, camiseta etc a ser especificado 

ao longo do ano) 

 Papel cartão (a ser especificado ao longo do ano) 

 Folhas A3 (a ser especificado ao longo do ano) 

 Impressão em gráfica (a ser especificado ao longo do ano) 

OBS: Outros materiais mais específicos podem ser solicitados ao longo do ano de acordo 

com a necessidade das disciplinas técnicas. 

http://comsoc.wixsite.com/csarte

