
 

COLÉGIO SINODAL PORTÃO  
LISTA DE MATERIAL – 2019 
2ª série do Ensino Médio 

 

Todos os materiais devem ser identificados com nome completo do aluno e turma. 
 

Material obrigatório para 
todos os Componentes 

Curriculares 

 Bloco do Sinodal (Adquirir na secretaria do Colégio). 

 
Linguagens e Códigos 

Educação Física É obrigatório o uso do uniforme completo, específico para as aulas de Educação Física, 
conforme agenda escolar 2019 (Manual de Pais e Alunos). 

 Modelos Femininos: Camiseta, Legging suplex, Bermuda suplex, Moletom, 

Agasalho. 

 Modelos Masculinos: Camiseta, Bermuda malha colegial, Bermuda microtel, 

Moletom, Agasalho. 

 É necessário utilizar tênis adequado para a prática esportiva. 

 Trazer kit higiene: toalha de rosto, desodorante e camiseta seca. 

Camisetas de turma, equipes, oficinas ou outras alusivas a atividades do colégio 
poderão ser usadas somente em dias de aulas de Educação Física. 
 
Não será permitido o uso de peças que não integram o uniforme da escola (por 
exemplo, legging preta e outras bermudas/calções). 

Língua Espanhola 
 
 

 1 caderno universitário;  

 Livro: Travesía Español 2 / [obra coletiva 
concebida, desenvolvida e produzida pela 
Santillana Español]; editora responsável Roberta 
Amendola. São Paulo: Moderna, 2017. Obra em 
3v.; 

 
o Será solicitada a compra de um ou dois livros de 

leitura obrigatória ao longo do ano. É necessário 
que o aluno tenha o seu próprio material, devido 
a trabalhos e exercícios de vocabulário e 
interpretação textual. Cópia de livro não será 
aceita. O livro estará à venda na escola quando for solicitado. 

 
o O Livro Travesía 1, utilizado em 2018, será finalizado no começo de 2019. 

 

Língua Inglesa 
 
 
 
 
 
 

 1 caderno ou fichário; 

 Livro: 
 Nível A (Continuação dos livros usados 

em 2018 - livro de aula e livro de 
exercícios).  

o Livro de aula – FALLA, Tim. DAVIES, Paul A. 
Solutions – Intermediate Student’s Book. 2nd 
Edition. Oxford: OUP, 2012. 

o Livro de exercícios: FALLA, Tim. DAVIES, Paul A. 
Solutions – Intermediate Workbook. 2nd 
Edition. Oxford: OUP, 2012.-  

 



Novo livro deverá ser adquirido no começo do segundo 
trimestre. Título do livro ainda será avaliado. Ele estará 
à venda na escola assim que a turma estiver prestes a 
usá-lo. 
 

 Nível B (Continuação dos livros usados 
em 2018 - livro de aula e livro de 
exercícios). 

o Livro de aula – FALLA, Tim. DAVIES, Paul A. 
Solutions – Pre-Intermediate Student’s Book. 
2nd Edition. Oxford: OUP, 2012. 

o Livro de exercícios: FALLA, Tim. DAVIES, Paul A. 
Solutions – Pre-Intermediate Workbook. 2nd 
Edition. Oxford: OUP, 2012. 

 
o Novo livro deverá ser adquirido no começo do segundo trimestre. Título do livro 

ainda será avaliado. Ele estará à venda na escola assim que a turma estiver 
prestes a usá-lo). 

 
o Alunos novos deverão adquirir o livro somente após o resultado do nível em 

que estudarão em 2019. 
 

o Será solicitada a compra de um livro de leitura obrigatória ao longo do ano. É 
necessário que o aluno tenha o seu próprio material, devido a trabalhos e 
exercícios de vocabulário e interpretação textual. Cópia de livro não será 
permitida. O material estará disponível para compra na Feira do Livro do 
colégio, que ocorrerá no primeiro semestre. 

Língua Portuguesa 
 
 

 1 caderno universitário (pode ser o mesmo do 
ano anterior); 

 Livro: SARMENTO, Leila Lauar. Gramática em 
Textos. 3ª ed. Vereda Digital. Editora Moderna, 
2012. (O mesmo material utilizado pela 1ª 
série em 2018.) 

Literatura Brasileira 
 
 

 1 caderno universitário (pode ser o mesmo do 
ano anterior); 

 Livro: SINISCALCHI, Cristiane E. et ali. Ser 
Protagonista BOX-Literatura. 1ªed. São Paulo: 
SM, 2015. (O mesmo material utilizado na 1ª 
série em 2018.) 

 
o A lista de livros a serem lidos durante o ano será 

entregue aos alunos no início do ano letivo. 
Poderá ser solicitada a compra de um a três 
livros de leitura ao longo do ano. 



Produção Textual  
 
 

 Livro: CAMPOS, Maria Inês. ROCHA, Regina 
Braz. Projeto 360°. Gêneros em rede: leitura e 
produção de texto. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2015. 
(O mesmo material utilizado pela 1ª série em 
2018.) 

 
 

 
Ciências Humanas 

Filosofia  1 caderno universitário (pode ser o mesmo do ano anterior se estiver em bom 

estado); 

 1 caneta marca-texto. 

Geografia 
 

 1 caderno universitário ou fichário (96 folhas); 

 1 caneta marca-texto; 

 Livro: SENE, José Eustáquio e MOREIRA, João 
Carlos. Projeto Múltiplo Geografia. Volume 
único. São Paulo: Scipione, 2014. (A mesma 
coleção utilizada na 1ª série de 2018 - box para 
todo o Ensino Médio.) 

História  
  
 
 

 1 caderno universitário, 96 folhas, 
exclusivo para o Componente Curricular; 

 1 caneta marca-texto; 

 Livro: BOULOS JR, Alfredo. 360° História, 
Sociedade & Cidadania: volume 
único/Alfredo Boulos Junior. 3ª ed. São 
Paulo: FTD, 2017. (A mesma coleção 
usada pela 1ª série em 2018.)  

 

Sociologia  1 caderno universitário (pode ser o mesmo do ano anterior se estiver em bom 

estado); 

 1 caneta marca-texto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ciências da Natureza e Matemática  

Biologia 
 
 

 1 caderno universitário ou fichário; 

 Guarda-pó branco com mangas compridas 
(algodão), que será usado também nos 
Componentes Curriculares de Física e Química 
(aulas práticas); 

 Livro: FAVARETTO, José Arnaldo. 360° Biologia. 
Volume Único. 1ª ed. São Paulo: FTD, 2015. (Obs: 
esse material contém 3 livros-texto, caderno de 
atividades, caderno de revisão e caderno de 
infográficos. É o mesmo material utilizado na 1ª 
série do Ensino Médio em 2018; 

 Aula prática: lápis 2B, pasta A4 com plásticos, 1 
lupa de mão, lápis de cor, tesoura, cola. 

Física 
 
 

 1 caderno ou fichário; 

 1 calculadora científica; 

 1 pasta preta A4 com plásticos exclusiva para o 
Componente Curricular; 

 1 régua de 30cm; 

 Guarda-pó branco com mangas compridas 
(algodão), que será usado também nos 
Componentes Curriculares de Química e Biologia 
(aulas práticas); 

 Livro: RAMALHO JR, Francisco; FERRARO, Nicolau 
Gilberto. Os Fundamentos da Física 2 (Coleção 
Moderna Plus). Vol 1. 11ª edição. São Paulo: 
Moderna, 2015. 

Poderá ser solicitado material complementar de baixo custo ao longo do ano. 

Matemática  Régua, transferidor, compasso; 

 1 caderno ou fichário; 

 1 calculadora científica (recomenda-se modelo Casio) e 1 calculadora com as 

operações básicas; 

 Eventualmente, serão disponibilizadas apostilas, que deverão ser adquiridas na 

secretaria do Colégio.  

Química 
 
 

 Guarda-pó branco com mangas compridas 

(algodão), que será usado também nos 

Componentes Curriculares de Física e Biologia 

(aulas práticas); 

 1 caderno exclusivo para o Componente 
Curricular; 

 Tabela Periódica de GONÇALVES, J.C. (atualizada); 

 1 pasta A4 com plásticos; 

 1 calculadora científica; 

 Livro: REIS, Martha. Projeto Múltiplo / Química. 
Volume 1 – parte 2. 1ª edição. São Paulo: Ática, 
2014. (Livro adquirido em 2018); 

 Livro: REIS, Martha. Projeto Múltiplo / Química. 
Volume 2. 1ª edição. São Paulo: Ática, 2014. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 FEIRA DO LIVRO DIDÁTICO – 28 de fevereiro e 1º de março, no colégio. Os livros serão adquiridos diretamente 

com as editoras, com desconto. 



 FEIRA DO LIVRO DIDÁTICO USADO – 22 de fevereiro, à tarde. É necessário observar os títulos e edições que 

serão usados em 2019. Observar os livros que não podem ser reutilizados/revendidos.  

 Não é permitido fazer cópia de livros.  

 Os cadernos do ano anterior poderão ser utilizados se estiverem em bom estado.  

 Os livros de Língua Inglesa e de Língua Espanhola não poderão ser revendidos, pois os mesmos contêm 

respostas.  

 Todo o material escolar e os uniformes devem ser identificados com nome completo e turma.  

 O aluno deverá vir ao Colégio com o uniforme completo. Ele pode ser adquirido nos seguintes locais: 

 BN Company - Av. Brasil, 718, sala 105, Centro – Portão. Telefone 3562 5307; 

 DC Uniformes - Rua São Caetano, 364, Centro – São Leopoldo. Telefone 3589 7200. 

 

 


