
 

Ensino Médio – 1º ao 3º ano / 2020] 

Material Didático 

Programa Múltiplo de Educação 
OBS: Material Didático adquirido na instituição. 

Livro Didático – Língua Inglesa 

1º ano – Língua 
Inglesa 

 Conect Keys: Inglês (Ensino Médio) – Autora Cândida Palma – 2ª 
edição – São Paulo; Saraiva 2014 - Volume Único. 

 01 dicionário de inglês. 

2º ano – Língua 
Inglesa 

 Conect Keys: Inglês (Ensino Médio) – Autora Cândida Palma – 2ª 
edição – São Paulo; Saraiva 2014 - Volume Único. 
01 dicionário de inglês. 

3º ano – Língua 
Inglesa 

 Conect Keys: Inglês (Ensino Médio) – Autora Cândida Palma – 2ª 
edição – São Paulo; Saraiva 2014 - Volume Único. 

 01 dicionário de inglês. 

Livros Paradidáticos 

 Os materiais/livros paradidáticos serão sugeridos e/ou articulados pelos docentes durante o 
ano. 

 

Material Escolar 
 

 01 caderno de matérias ou fichário; 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
Direção Pedagógica 

Professora Jeishar Sarlo 

LISTA DE MATERIAL 

Informações Complementares (Uso do Uniforme): 

- Blusa padrão do colégio + calças jeans sem rasgos ou muitos detalhes; 
- Calça ou bermudão jeans azul marinho (sem rasgos), calça bailarina (legging azul ou preta) ou com o 
logotipo do Colégio; 
- Tênis a critério das famílias (Será possível o uso de sapatilhas fechadas para as meninas). Não será 
permitido uso de chinelos; 
- Não serão permitidos uso de minissaias, shorts curtos, calça jeans com rasgos para as aulas normais ou 
para as aulas de Educação Física; 
- Para as aulas de educação física: camiseta padrão da escola, bermuda azul, assim como legging azul ou 
preta lisa para as meninas; 

 Será obrigatório o uso do uniforme, a partir da data que iremos fornecer na primeira semana 
de aula; 

 Teremos uniformes para 2020 que serão comercializados na própria instituição em nossa loja. 
 Início do ano Letivo- 03 de Fevereiro de 2020; 

 

: 

-  
 

 

 

 

 


