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2ª série | ENSINO MÉDIO

MATERIAIS DIDÁTICOS

Para a disciplina de Arte

❏ 1 caderno pautado

Recomendamos um caderno para cada componente
curricular, podendo utilizar cadernos com divisões ou
fichários.

Laboratório de Ciências

❏ 01 Jaleco de algodão branco com manga longa
❏ 01 óculos de proteção

LIVROS DIDÁTICOS

Coleção 3600 - FTD Sistema de Ensino (De acordo
com a BNCC e em volume único, sendo utilizado na
1ª , 2a e 3a Série do Ensino Médio) - Para as famílias
que já adquiriram este material em 2021, deverão
utilizar o mesmo.

❏ Literatura (Clenir Bellezi de Oliveira) Gramática
(Mauro Ferreira)

❏ Matemática (Giovanni, Giovanni Jr.,Bonjorno,
Paulo Câmara)

❏ Biologia (José Arnaldo Favaretto)
❏ Geografia (Edilson Adão e Laercio Furquim Jr.)
❏ Física (Cláudio Xavier e Benigno Barreto)
❏ Química (Dalton Franco)
❏ História (Alfredo Boulos Júnior)

❏ Ensino Religioso (Leo Fraiman) Projeto de vida e
Atitude Empreendedora - 2ª série - FTD Sistema
de Ensino

Os livros poderão ser adquiridos através da
Loja Virtual: www.ftdcomvoce.com.br, a partir de 20
de dezembro de 2021. Para garantir o desconto da
escola e o frete gratuito, utilize o código FTD22RSIFI.

Os materiais também poderão ser adquiridos
diretamente na loja FTD, de segunda a sexta-feira,

em horário comercial (8h às 12h e 13h30min às 18h),
situada à Rua Ramiro Barcelos, 344- Bairro: Floresta.

❏ Língua Inglesa: 2ª Série - Compact First SB + WB

Cambridge University - Brasil

Venda dos livros de inglês disponíveis na La
Salle Store (Loja de uniformes) da Escola, em até 10
parcelas.

- Boleto com pagamento à vista (antecipado)
no valor total do pedido.

- Cartão de crédito em até 10x para compras
realizadas até janeiro com as bandeiras MasterCard,
Visa, Elo e Amex. Apenas a bandeira de cartão
Diners o pagamento fica em até 6 vezes.

IMPORTANTE:

Favor identificar TODOS os materiais, inclusive
uniformes, mochila e lancheira.

Início das aulas: 15/02/2022

Para os alunos novos na escola, o início será em
14/02/2022

Reunião com pais e responsáveis:
22/02/2022, às 19h. Via Meet

http://www.ftdcomvoce.com.br

