
 

 

 

LISTA DE MATERIAL ENSINO MÉDIO 2022 – 1ª SÉRIE 

 Início das aulas: 07/02/2022   
Reunião com os pais: 02/02/2022 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 
1 Cadeado para o armário 
2 Canetas esferográficas (azul, preta e vermelha) 
2 Lápis 
1 Marca texto  
1 Régua 30cm 
2 Cadernos de 10 matérias ou um individual por disciplina 
1 Apontador 
1 Borracha 
1 Pasta catálogo preta com 50 plásticos (este material é exclusivo do aluno para arquivar e 

organizar suas avaliações) 
1 Garrafa para água  

Livros Didáticos 
*Os livros didáticos serão adquiridos somente na escola 

➢ Sistema Ari de Sá (SAS) 
O pacote do material didático SAS é composto por livros integrados e materiais suplementares, que serão 

entregues ao aluno no início e no decorrer do ano letivo. 

1º Semestre 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Livros 1,2 e 3)  
Matemática e suas Tecnologias (Livros 1,2 e 3) 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Livros 1,2 e 3) 
Ciências Humanas e suas Tecnologias (Livros 1,2 e 3) 
 

2º Semestre 

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias (Livros 4, 5 e 6) 
Matemática e suas Tecnologias (Livros 4, 5 e 6) 
Ciências da Natureza e suas Tecnologias (Livros 4, 5 e 6) 
Ciências Humanas e suas Tecnologias ((Livros 4, 5 e 6) 

 

Materiais Suplementares 

1º e 2º Semestres 

Arte 
Filosofia e Sociologia 
ENEM por Habilidades 
Práticas de Produção Textual 
Matemática Fundamental 
Tabela Periódica 
 
 

Livros paradidáticos de Literatura 
Todos os livros paradidáticos estão disponíveis em pdf na internet. 

 

- Soneto de Camões (PDF internet) 

- Senhora, José de Alencar  

- O Alienista, Machado de Assis 

 

   Compondo o projeto literário, o aluno precisará adquirir o Palco Literário Digital, a um custo de R$ 99,00 (taxa 
única). Este valor deverá ser pago na secretaria do Ensino Médio em fevereiro. 

 

 



 

 

 
 
 

• A livraria Eldorado terá um sistema exclusivo para atender os responsáveis na compra do material de inglês. Além das 
facilidades, alguns materiais serão vendidos em "packs", o que melhora o custo final dos livros. 

• Eles estarão presentes na escola nos dias das reuniões dos pais e também oferecerão entrega em domicílio, mediante 
pagamento da taxa de entrega. 

• Todos os livros e packs em até 4x no cartão. 

• Frete para entrega em domicílio no valor fixo de R$ 10,00 

• Atendimento pelo telefone da loja 21 2569-4747 

• Atendimento pelo Whatsapp exclusivo para o IMF 21 970290274 

• Sugerimos que o material de inglês NÃO SEJA COMPRADO PELO SITE DA LOJA, e sim presencialmente na escola ou por 
telefone. 

 
 

                                      

 
 

 

 
                                                                          Material de Inglês  

➢ Livro Didático:  ACCELERATE 1 SB/EWB (BR) - Ed. Oxford - ISBN: 9780194116756  

➢ Material Complementar:  Material ARI DE SÁ 

➢ 01 Livro Paradidático  

Atenção: Para facilitar a aquisição do livro paradidático, evitando, assim, atrasos no 
projeto de leitura, os pais receberão em abril um boleto bancário para o pagamento 
de uma taxa no valor de R$65,00, referente ao porte e ao livro paradidático, que 
será posteriormente entregue em mãos aos alunos. 

 
 

 


