REDE ICM DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
ESCOLA PIO XII
LISTA DE MATERIAIS 2019 – 3ª série do Ensino Médio
Livros adotados da Editora Moderna

A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço
www.modernacompartilha.com.br ou abrindo o link http://mod.lk/4mbid, clicando em Compre Aqui.
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto. Ao adquirir os
livros, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta com conteúdos digitais exclusivos, que serão utilizados
em sala de aula e em casa, integrando o Projeto Compartilha. A aquisição dos livros impressos vem
acompanhada de um login e senha, que habilitam o aluno a baixar sua versão digital do livro e a acessar as
diferentes ferramentas da Rede Compartilha.
Na Escola, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal a partir de 04 de fevereiro, mediante
apresentação do comprovante de pagamento (somente kits completos contendo todas as obras da Editora
Moderna adotados para a série). Livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a residência do
aluno.
As disciplinas, que optaram por trabalhar com livro didático*, adotarão livros da Editora Moderna.
Utilizaremos, para a maioria das disciplinas, livros da Coleção Veredas Digital. São volumes únicos mais
enxutos que abordam o conteúdo de maneira mais objetiva propiciando uma revisão eficiente para preparar o
aluno para o Enem e Vestibulares.
O livro de Inglês deve ser adquirido, separadamente, APENAS POR ALUNOS NOVOS. Seguem os dados:
INGLÊS - SELFIE VOLUME ÚNICO EDITORA STANDFOR (FTD)
PARADIDÁTICOS



Clara dos Anjos – Autor Lima Barreto
Antologia do Conto Brasileiro – do Romantismo ao Modernismo – organizado por Douglas Tufano –
Editora Moderna

AGENDA DA ESCOLA PIO XII SERÁ ENTREGUE NO INÍCIO DO ANO LETIVO
DISCIPLINAS QUE UTILIZAÇÃO O VOLUME ÚNICO DA COLEÇÃO VEREDAS DIGITAL:










GRAMÁTICA;
PRODUÇÃO DE TEXTO;
LITERATURA;
HISTÓRIA;
GEOGRAFIA;
QUÍMICA;
FÍSICA;
FILOSOFIA;
MATEMÁTICA.
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