
PROJETO COMPARTILHA – Grupo Santillana/ Editora Moderna

A 1ª série do Novo Ensino Médio utilizará material didático digital para todas as disciplinas, exceto
Língua Inglesa.

Esses materiais não estão à venda em livrarias físicas. Serão disponibilizados exclusivamente na
plataforma do projeto Compartilha e poderão ser adquiridos a partir do dia 27/12/2021. O link  da
plataforma será enviado pela secretaria do Colégio.

Língua Inglesa

Level II

SPENCER, David. Gateway to the world B1
student’s book with student’s app and digital
student’s book. Londres: Macmillan Education,
2021. 152 p. ISBN: 9781380042699.

Level III

SPENCER, David. Gateway to the world B1+
student’s book with student’s app and
digital student’s book. Londres: Macmillan
Education, 2021. 152 p. ISBN:
9781380042880.

Material de apoio
OXFORD UNIVERSITY PRESS. Dicionário Oxford escolar para
estudantes brasileiros de inglês: português-inglês/inglês-português. 2. ed.
Oxford: Oxford, 2007. rev. 757 p. ISBN: 9780194419505.



Leituras
Língua Inglesa

Level II
1ª etapa
THOMPSON, Lesley. Sara dixon teen detective. 2 ed. Oxford: Oxford
University Press, 2017. 68 p. ISBN: 9780194622486.

2ª etapa
CAMPEBEL, Robert; CLANDFIELD, Lindsay. Owl hall. Londres: Macmillan,
2012. 87 p. ISBN: 9780230422810.

3ª etapa
E-book incluso no livro didático do aluno.

Level III
1ª etapa
WELLS, H. G. The invisible man. London: Macmillan, 2014. 85 p. ISBN:
9780230460331.

2ª etapa
POE, Edgar Allan. The black cat and other stories. Harlow:
Pearson Education, 2008. 44 p. ISBN:9781405878890.

3ª etapa
E-book incluso no livro didático do aluno.

Arte e Cultura

Durante o ano letivo, haverá uma RODA DE LEITURAS.
Será organizado um rodízio literário em que cada aluno contribuirá com dois
livros. O sistema organizado pelo(a) professor(a), em sala de aula, promoverá
trocas entre os alunos. O nome do livro será anunciado individualmente nas
primeiras semanas de aula.

Projeto de vida

1º etapa
BENVENUTTI, Maurício. Audaz: as 5 competências para construir carreiras e
negócios inabaláveis nos dias de hoje. São Paulo: Gente, 2018. 224 p. ISBN:
9788545202677.

2º etapa
BENVENUTTI, Maurício. Desobedeça: a sua carreira pede mais. São Paulo:
Gente, 2021. 272 p. ISBN: 9786555440690.

Ao comprar o livro, exija a nota fiscal. Ela é a sua garantia para uma eventual troca do livro.

MATERIAL INDIVIDUAL

● Fichário ou caderno para anotações de cada disciplina.
● Material de desenho (jogo de esquadro, compasso e transferidor).
● Borracha, lápis, caneta, régua e apontador.
● 2 blocos de atividades padronizados SAGRADO.
● Lápis de cor.
● Jaleco branco (gravar nome do aluno).
● 1 pasta catálogo cristal, com 30 plásticos, de capa transparente para a disciplina Produção de Texto.

UNIFORME PADRÃO
● Blusa, calça, bermuda, short-saia e agasalhos com logomarca, conforme modelos adotados pelo

Colégio.



● Tênis e meia branca.

● Uniforme de Educação Física: blusa regata, short ou calça com logomarca do colégio.

Observação
Em 2022, haverá novos modelos de uniformes, de acordo com a nova marca do Colégio.

O modelo anterior ainda poderá ser usado em 2022 e 2023.

O uso do uniforme completo, diário e de Educação Física, é obrigatório.

Não fazem parte do uniforme do colégio camisas de clubes, bonés, gorros, chapéus, chinelos de dedo,

sandálias e outros adornos.

Início das aulas: 2 DE FEVEREIRO DE 2022.


