Lista de Materiais – Ensino Médio – 2ª série 2018

“Se o SENHOR não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam.” Sl 127:1ª

LISTA DE MATERIAIS – 2018
Ensino Médio – 2ª Série
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES:









Início das aulas para os estudantes do Ensino Médio: 29/01/2018.
A primeira reunião de pais e educadores acontecerá no dia 02/02/2018 (sexta-feira), às 15h30, no auditório George Chamberlain.
Todo o material é de uso e responsabilidade do estudante e deve ser identificado com seu nome, série e turma.
No decorrer do ano, os educadores poderão solicitar atividades ou textos disponibilizados no ambiente Moodle.
O UNIFORME DIÁRIO É DE USO OBRIGATÓRIO, conforme o Contrato de Prestação de Serviços Educacionais.
Para as atividades nos laboratórios, é obrigatório o uso de jaleco branco, com mangas compridas e a logomarca do Colégio.
Recomenda-se o uso de uma agenda para organização e acompanhamento das atividades diárias.
OBSERVAÇÃO: Todos os materiais solicitados são de uso individual do estudante, não sendo, portanto, recolhidos.
EXAME MÉDICO
É condição para participar das aulas de Educação Física a apresentação de exame médico específico, no primeiro dia de aula, com data não
superior a 30 (trinta) dias, expedido pelo médico da família, que declare o (a) estudante apto (a) a praticar atividade física, de acordo com o art. 4
da Lei 2.185, de 30/12/98, publicada no Diário Oficial do Distrito Federal - DODF. A escola não dispõe desse tipo de serviço (cláusula 2.6 do
Contrato de Prestação de Serviços Educacionais).
MATERIAIS DIDÁTICOS (a serem adquiridos em livrarias)
LÍNGUA PORTUGUESA
Coleção CONECTE – Gramática Reflexiva – volume único – William Roberto Cereja e Thereza Cochar – Ed. Saraiva (2ª edição, 2013).
Coleção CONECTE – Texto e Interação – volume único – William Roberto Cereja e Thereza Cochar – Ed. Saraiva (2ª edição, 2013).
Coleção CONECTE – Literatura – volume único – William Roberto Cereja e Thereza Cochar – Ed. Saraiva (2ª edição, 2013).
MINIDICIONÁRIO DA LÍNGUA PORTUGUESA (de acordo com a Nova Ortografia).
MATEMÁTICA
MATEMÁTICA – volume único – Ensino Médio – Gelson Iezzi, Osvaldo Dolce, David Degenszajn e R. Périgo – Atual Editora (6ª edição, 2015).
LÍNGUA INGLESA
Intermediário
- Achieve 2 - Student Book and Workbook – 2nd Edition – Ed. Oxford .
- Livro Literário: A study in Scarlet – Arthur Conan Doyle (Domínio Público).
Avançado
- Achieve 3 – Student Book and Workbook – 2nd Edition – Ed. Oxford .
- Livro Literário: A study in Scarlet – Arthur Conan Doyle (Domínio Público).
LÍNGUA ESPANHOLA
Intermediário
- Nuevo Listo – Volume único – Ed. Santillana (2ª edição/2012).
- Livro Literário: Cien años de soledad – Gabriel García Marquez (Domínio Público).
- Sugestão: Dicionário Santillana Para Estudantes + App Gratís - 4ª Ed. 2014.
Avançado
- Nuevo Listo – Volume único – Ed. Santillana (2ª edição/2012)
- Livro Literário: Cien años de soledad – Gabriel García Marquez (Domínio Público)
- Sugestão: Dicionário Santillana Para Estudantes + App Gratís - 4ª Ed. 2014.
OBS: Os alunos novos deverão adquirir os materiais de línguas estrangeiras após o teste de nivelamento.
GEOGRAFIA
GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL – Espaço Geográfico e Globalização – Eustáquio de Sene e João Carlos Moreira – Ed. Scipione (2012).
HISTÓRIA
Coleção CONECTE – História – volume 2 – Ronaldo Vainfas, Sheila de Castro F. J. Ferreira e Georgina dos Santos – Ed. Saraiva (edição 2014).
ARTE
RETRATOS DA ARTE – História da Arte – Nereide S. Santa Rosa – Ed. LeYa (edição atualizada 2015).
FILOSOFIA
Filosofar com textos – Temas e história da filosofia – volume único – Maria Lúcia de Arruda Aranha – Ed. Moderna (edição 2012).
SOCIOLOGIA
Coleção CONECTE – Sociologia – volume único – Nelson Dacio Tomazi – Ed. Saraiva (edição reformulada 2014).
BIOLOGIA
Coleção CONECTE – Biologia 2 – Sônia Lopes Sérgio Rosso – Ed. Saraiva (2ª edição).
Coleção CONECTE – Biologia 3 – Sônia Lopes Sérgio Rosso – Ed. Saraiva (2ª edição).
FÍSICA
Coleção CONECTE – Física 2 (LIDi) – volume 2 - Ricardo Helou Doca, Gualter José Biscuola e Newton Villas Bôas – Ed. Saraiva (2ª edição).
QUÍMICA
Coleção CONECTE – Química 1 – volume 1 – João Usberco e Edgard Salvador – Ed. Saraiva (edição reformulada 2014).
Coleção CONECTE – Química 2 – volume 2 – João Usberco e Edgard Salvador – Ed. Saraiva (edição reformulada 2014)
MATERIAIS PARADIDÁTICOS (a serem adquiridos em livrarias)
ÉTICA PARA MEU FILHO: Autor: Fernando Savater – Editora: Planeta do Brasil – São Paulo.
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OBRAS PARA LEITURA INTERDISCIPLINAR E/OU COMPLEMENTAR
SENHORA – José de Alencar – (obra em domínio público).
ANTOLOGIA POÉTICA – Olavo Bilac - Ed. L&PM POCKET.
A MORENINHA – Joaquim Manuel de Macedo – (obra em domínio público).
Observação:
A lista de obras indicadas para o Programa de Avaliação Seriada – PAS/UnB – Segunda Etapa 2018, geralmente de domínio público,
será divulgada assim que o CESPE/UnB (Cebraspe) disponibilizá-la em seu sítio oficial.
MATERIAL ESCOLAR
Qtde.

Materiais pedagógicos a serem utilizados na Escola

12

Cadernos grandes (por componente curricular)

1

Bloco de Produção Textual personalizado Mackenzie
(tamanho ofício, a ser adquirido na escola).

1

Pasta catálogo com 100 folhas plásticas

1

Óculos de segurança para laboratório
(modelo Spectra 2000, transparente).

Plano de execução
Materiais de uso individual – serão utilizados pelo estudante, ao longo
do ano letivo, para os apontamentos e as tarefas de cada
componente curricular.
Material de uso individual e obrigatório – de formato compatível com
os padrões de escrita e correção dos principais concursos seletivos
(PAS/UnB e Enem), no que se refere ao domínio da expressão
escrita, à apresentação adequada da redação, ao respeito à estrutura
textual - será utilizado pelo estudante ao longo do ano letivo.
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo do
ano letivo, para confecção de portfólio com registros das práticas de
laboratórios didáticos de ensino.
Material de uso individual – será utilizado pelo estudante, ao longo do
ano letivo, em todas as aulas de laboratório (de acordo com as regras
de segurança da legislação vigente).

OBJETIVOS EDUCACIONAIS E METODOLOGIAS EMPREGADAS (Lei Distrital nº 4311/2009)
A educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e
fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores.
Objetivos do Ensino Médio:
I – promover a consolidação e o aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de
estudos; II – favorecer a preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo, de modo a ser capaz de se
adaptar com flexibilidade a novas condições de ocupação ou aperfeiçoamento posteriores; III – propiciar o aprimoramento do educando como
pessoa humana, incluindo a formação ética e o desenvolvimento da autonomia intelectual e do pensamento crítico; IV – assegurar a compreensão
dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria com a prática, no ensino de cada disciplina.
Metodologia:
A metodologia do trabalho pedagógico é diversificada e busca atender às necessidades de cada estudante. O Mackenzie promove a articulação
entre teoria e prática, vinculando a apropriação cognitiva por meio de atividades específicas, tais como: aulas expositivas, trabalhos individuais e em
grupo, pesquisas, seminários, projetos didáticos, produções acadêmicas, artísticas, musicais e teatrais, atividades esportivas e desportivas.
UNIFORME ESCOLAR
Para a segurança e identificação do (a) estudante, é obrigatório o uso diário do uniforme completo (Modelo Mackenzie), que não poderá
sofrer modificações ou adaptações nem ser usado com chinelo, sandália ou sapato, conforme consta do Contrato de Prestação de Serviços
Educacionais.
FEMININO

MASCULINO

Uso diário
 Tênis de qualquer cor e meias brancas.
 Bermuda ou calça azul (modelo Mackenzie).
 Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel (modelo Mackenzie).
 Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie).
Para as aulas de Natação
 Touca, maiô/biquíni e roupão (modelo Mackenzie).
Para as aulas nos Laboratórios de Ciências, é obrigatório o
uso do jaleco branco de mangas compridas (com a logomarca
da escola e nome escrito no bolso).

Uso diário
 Tênis de qualquer cor e meias brancas.
 Bermuda ou calça azul (modelo Mackenzie).
 Conjunto de agasalho azul, moletom ou tactel (modelo
Mackenzie).
 Camiseta branca de malha (modelo Mackenzie).
Para as aulas de Natação
 Touca, sunga e roupão (modelo Mackenzie).
Para as aulas nos Laboratórios de Ciências, é obrigatório o
uso do jaleco branco de mangas compridas (com a logomarca
da escola e nome escrito no bolso).

Lista de Material em conformidade com a Lei Distrital 4.311/2009 e a Lei Federal 12.886/2013.
PROCON - SCS, Bloco B 60 – Sala 240 – Asa Sul, Brasília – DF, Telefone: 151.
PROCON Rodoviária - Subsolo da Estação Rodoviária de Brasília, Plataforma D, Brasília – DF, Telefone: 151.
procon@procon.df.gov.br
Colégio Presbiteriano Mackenzie Brasília – Telefone 2106-9000
Brasília, 14 de novembro de 2017.
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