RELAÇÃO DE

Materiais 2020
2ª SÉRIE

ENSINO MÉDIO
29/01/2020: Início das aulas.

Material didático – Adesão ao material no ato da matrícula e a primeira remessa será entregue a partir da primeira semana de aula.
vObs.: Para o melhor rendimento de seu (sua) ﬁlho (a) e o bom andamento da turma, é indispensável que ele(a) traga o material
didático completo desde a 1ª semana de aula.

- ENTREGAR NO 1º DIA DE AULA: 01 Resma de papel sulﬁte A4.
- LÍNGUA PORTUGUESA: (adquirir em livrarias)
- Literários:
1.Dom Casmuro – Machado de Assis – Editora Ática
2.A hora da estrela – Clarisse Lispector – Editora Rocco
3.Dois irmãos - Milton Hatoum – Companhia Das Letras
- FILOSOFIA (adquirir em livrarias)
1. O Nascimento da tragédia. – Frederich Nietzsche – Editora: Companhia de bolso
2. O Existencialismo é um Humanismo - Jean-Paul Sartre - Col. Vozes de Bolso
 bs: As editoras sugeridas para os títulos indicados apresentam a mais recente edição
O
das obras selecionadas. Nada impede que o aluno faça uso de outras edições, desde que estas contenham o
texto integral. Tais livros literários devem ser adquiridos mediante a indicação do professor.

AULAS DE LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS
- Jaleco manga longa (branco) com logo da EIC.
- Tênis ou calçado fechado (qualquer cor).
UNIFORME OBRIGATÓRIO
MENINAS
- Uso Diário: Camiseta da EIC.
Calça Jeans (azul ou preta), legging
ou moletom (cor preta).
Não é permitido o uso de short
nem jeans rasgado.
- Aulas de Educação Física:
Camiseta da EIC, legging ou moletom

MENINOS

- Uso Diário: Camiseta da EIC.
Calça Jeans (azul ou preta) ou
moletom (cor preta).
Não é permitido o uso de short
nem jeans rasgado.
- Aulas de Educação Física:
Camiseta da EIC, bermuda ou moletom
(cor preta). Tênis de qualquer cor. (cor preta). Tênis de qualquer cor.

