
 
 

RELAÇÃO DE MATERIAIS – 1º ANO DO ENSINO MÉDIO  

ANO LETIVO/2021 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 

 

1. Reunião com pais/responsáveis: 

- Dia 22 de março de 2021, às 19h, turmas do turno da Manhã. Local: 

Sala de aula do (a) aluno (a). 

 

2. Podemos, sempre que possível, reutilizar materiais consumíveis. 

3. Para as aulas práticas, serão solicitados alguns materiais ao longo do ano. 

4. A agenda do Colégio é de uso diário e obrigatório. 

5. O uniforme do Colégio é de uso diário e obrigatório. 

6. Lembramos que a aquisição do livro didático é pelo portal da EDROS e o seu 

uso são obrigatórios. 

 

Início do ano letivo: 22 de fevereiro de 2021. 

 

 

MATERIAL ESCOLAR: 

 

Geral:  

- Caneta preta e azul, lápis ou lapiseira, borracha, corretivo, canetinhas, cola, 

régua, tesoura, tabela periódica, transferidor, caneta marca-texto, papel 

milimetrado para Matemática, 1 pasta para organizar folhas,  

- 1 caderno universitário de 100 folhas para cada disciplina. 

 

Laboratórios: Jaleco branco com manga longa. Uso obrigatório do jaleco nas 

aulas de Laboratório de Química, Física e Biologia; 

 

Educação Física: Camiseta branca ou azul, abrigo ou bermuda azul marinho 

com a identificação do Colégio, tênis esportivo (uso obrigatório), toalha para 

higiene e garrafa para água. 

 
 

LIVROS DIDÁTICOS - Livros adotados do Sistema de Ensino Poliedro – Uso 

obrigatório (Kits referentes a todo o ano letivo) 
 

Kit 1 – (10 livros: B1-F1-G1-H1-M1-P1-
Q1-RE1-FL1-SO1) 

 

Kit 2– (7 livros: B2-F2-G2-H2-M2-P2-Q2) 
 

 
Livro de Biologia 

Livro de Física 
Livro de Geografia 
Livro de História 
Livro de 
Matemática 
 

 
Livro de Português 

Livro de Química 
Livro de Redação 
Livro de Sociologia 
Livro de Filosofia 

 
Livro de Biologia 

Livro de Física 
Livro de Geografia 
Livro de História 
Livro de 
Matemática 
 

 
 

Livro de Português 
Livro de Química 
 
 
 

Banca Poliedro: 4 Ciclos de Simulados com provas discursivas e objetivas 
 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS – Leituras Obrigatórias - Livros de Literatura e Língua 

Portuguesa 
 



 
 
Projeto Literário 
O Projeto prevê a aquisição e a leitura obrigatória de livros, por trimestre, para os 

estudantes do 6° ano do Ensino Fundamental ao 3° Ano do Ensino Médio, além disso, 
serão indicados quinzenalmente outros títulos, disponíveis na Biblioteca do colégio. 
 
Leituras obrigatórias para o Projeto Literário: 

1º Trimestre:  
1) Auto da barca do inferno. Graphic Novel. Editora: Peirópolis. 
2) A Ilíada (em quadrinhos). Editora: Cortez. 

3) Legião Urbana, Mais do mesmo, 1997. Audição. 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLwh1hqfoL2-
TeUUEUnACxuTqFjczdqTUd.  

 
2º Trimestre:  

1) Senhora, de José de Alencar. Graphic Novel. Editora: Principis. 

2) Melim, Melim, de 2018. Audição. 

 
3º Trimestre:  

1) Noite na taverna, de Álvares de Azevedo. Obra disponível na Biblioteca 
digital Poliedro. 

2) Engenheiros do Hawaii, O papa é pop, de 1990. Audição. 
 

IMPORTANTE: Para literatura clássica é possível fazer o download, via domínio público pelo 
site do MEC: http://www.dominiopublico.gov.br. 
 

 

AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS PARA 2021 

ANO/SÉRIE VALOR 

Os livros poderão ser adquiridos a partir de 
23/10/2020, conforme orientações abaixo. 

9º Ano do EF R$1.366,00 

1º Ano do EM R$ 1.818,00 

2º Ano do EM R$ 1.818,00 

3º Ano do EM R$ 1.818,00 

 

Os livros didáticos adotados para o ano letivo/2021 fazem parte do sistema 

de Ensino Poliedro. A Book Fair comercializa a compra dos livros didáticos pela 

internet, no site de vendas no endereço: www.bookfair.com.br, senha: 

somosstellamaris, clicando na série do aluno para fazer o cadastro. Ao adquirir os 

livros, o aluno terá acesso à Plataforma Edros, que conta com os conteúdos digitais 

exclusivos que serão utilizados em sala de aula e em casa. 

 

Mais informações, acesse: https://www.redeicm.org.br/stellamaris/ 
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