ISEM Ensino Fundamental e Ensino Médio

ISEM e FTD Sistema de Ensino – uma parceria que deu certo
Site: www.isem.com.br

Facebook: isem.macaubas20@yahoo.com.br

Email: isem@isem.com.br

6º ano - Ensino Fundamental / 2018
MATERIAIS DE USO DO ALUNO

Caneta (1 azul e 1 preta)
1 calculadora - não é permitido usar calculadora
Lápis ou lapiseira
do celular em nenhuma circunstância
Borracha
1 caderno de desenho
Apontador com reservatório
Dicionário de Inglês, Português e Espanhol
1 caderno de 12 matérias
1 tela 20cm X 30cm
1 régua de 30 centímetros
1 jogo de xadrez
1 transferidor
1 corretivo
Agenda 2018 - para acompanhamento das atividades
1 classificador para guardar apostilas
Lápis de cor (12 cores)
1 classificador para guardar avaliações escritas
1 jogo de canetinhas
1 caderno brochurão capa dura para produção
1 tesoura sem ponta
1 copo ou garrafinha para tomar água
1 cola tenaz
1 compasso
1 pincel nº 10 e tintas guaches (amarela, vermelha, azul, branca e preta)
Esses materiais de uso pessoal do aluno deverão ficar disponíveis na mochila diariamente de acordo com as aulas do dia.
MATERIAIS DE USO DO COLÉGIO

DOCUMENTAÇÃO

 1 resma de papel ofício (A4 COLORIDA) qualquer cor
 3 pilotos para quadro branco (2 pretos e 1 azul)
 3 recargas para piloto
 3 emborrachados (qualquer cor)
 2 metros de TNT

 3 Fotos (3x4)
 Xerox do CPF
 Xerox da Identidade
 Xerox da certidão
 Histórico Escolar

Esse material deve ser entregue do dia 1º a 12/02/2018
AULA

UNIFORME

 Calça jeans (azul) e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Calça tactel e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Tênis e meia (qualquer cor) ou sapatilha para meninas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Bermuda de malha ou tactel com o logotipo do Colégio;
 Camiseta sem manga com o escudo do Colégio.

 4 Módulos do FTD SISTEMA DE ENSINO - 1 por bimestre
 PARADIDÁTICOS:
Segue a relação dos livros cobrados pela professora de Literatura, 8 livros adotados, mais 2 livros livres, totalizando 10 livros ao todo.

- O menino no espelho (Fernando Sabino)
- A chave do Tamanho (Monteiro Lobato)
- O Santinho (Luis Fernando Veríssimo)
- Malala (Cristina Carranca)

- Meu pé de laranja lima (José Mauro de Vasconcelos)
- O Natal do Avarento (Charles Dickens)
- O Pequeno Príncipe (Antoine Saint Exupery)
- O menino do dedo verde (Maurice Druon)

Entre no site www.ftdsistemadeensino.com.br e conheça a PLATAFORMA DO FTD SISTEMA DE ENSINO
www.isem.com.br e conheça nosso trabalho ao longo desses anos.
Nosso Diferencial é a Qualidade!!!!

ISEM Ensino Fundamental e Ensino Médio

ISEM e FTD Sistema de Ensino – uma parceria que deu certo
Site: www.isem.com.br

Facebook: isem.macaubas20@yahoo.com.br

Email: isem@isem.com.br

7º ano - Ensino Fundamental / 2018
MATERIAIS DE USO DO ALUNO

1 calculadora - não é permitido usar calculadora
Caneta (1 azul e 1 preta)
do celular em nenhuma circunstância
Lápis ou lapiseira
1 caderno de desenho
Borracha
Dicionário de Inglês, Português e Espanhol
Apontador com reservatório
1 tela 20cm X 30cm
1 caderno de 12 matérias
1 jogo de xadrez
1 régua de 30 centímetros
1 corretivo
1 transferidor
1 classificador para guardar apostilas
Agenda 2018 - para acompanhamento das atividades
1 classificador para guardar avaliações escritas
Lápis de cor (12 cores)
1 caderno brochurão capa dura para produção
1 jogo de canetinhas
1 copo ou garrafinha para tomar água
1 tesoura sem ponta
1 cola tenaz
1 compasso
1 pincel nº 10 e tintas guaches (amarela, vermelha, azul, branca e preta)
Esses materiais de uso pessoal do aluno deverão ficar disponíveis na mochila diariamente de acordo com as aulas do dia.
DOCUMENTAÇÃO

MATERIAIS DE USO DO COLÉGIO
 1 resma de papel ofício (A4 COLORIDA) qualquer cor
 3 pilotos para quadro branco (2 pretos e 1 azul)
 3 recargas para piloto
 3 cartolinas (qualquer cor)
 2 metros de papel madeira

 3 Fotos (3x4)
 Xerox do CPF
 Xerox da Identidade
 Xerox da certidão
 Histórico Escolar

Esse material deve ser entregue do dia 1º a 12/02/2018

AULA

UNIFORME

 Calça jeans (azul) e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Calça tactel e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Tênis e meia (qualquer cor) ou sapatilha para meninas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Bermuda de malha ou tactel com o logotipo do Colégio;
 Camiseta sem manga com o escudo do Colégio.

 4 Módulos do FTD SISTEMA DE ENSINO - 1 por bimestre
 PARADIDÁTICOS:
Segue a relação dos livros cobrados pela professora de Literatura, 8 livros adotados, mais 2 livros livres, totalizando 10 livros ao todo.

- Contos e Lendas Afro – brasileiros (Reginaldo Prand)
- O Sorteio da Morte (Hubert Bem Kemoun)
- As Viagens de Gulliver (Jonathan Suift)
-O Método das diferenças individuais (Flávio L. Barbosa)

- Conto da Escola ( Machado de Assis)
- Diário de um Banana (Jeff Kinney)
- Harry Potter e a Pedra Filosofal (J. K. Rowling)
-Heróis, Deuses e Monstros da Mitologia Grega
(Bernard Evslin)

Entre no site www.ftdsistemadeensino.com.br e conheça a PLATAFORMA DO FTD SISTEMA DE ENSINO
www.isem.com.br e conheça nosso trabalho ao longo desses anos.
Nosso Diferencial é a Qualidade!!!!

ISEM Ensino Fundamental e Ensino Médio

ISEM e FTD Sistema de Ensino – uma parceria que deu certo
Site: www.isem.com.br

Facebook: isem.macaubas20@yahoo.com.br

Email: isem@isem.com.br

8º ano - Ensino Fundamental / 2018
MATERIAIS DE USO DO ALUNO

Caneta (1 azul e 1 preta)
1 calculadora - não é permitido usar calculadora
Lápis ou lapiseira
do celular em nenhuma circunstância
Borracha
1 caderno de desenho
Apontador com reservatório
Dicionário de Inglês, Português e Espanhol
1 caderno de 12 matérias
1 tela 20cm X 30cm
1 régua de 30 centímetros
1 jogo de xadrez
1 transferidor
1 corretivo
Agenda 2018 - para acompanhamento das atividades
1 classificador para guardar apostilas
Lápis de cor (12 cores)
1 classificador para guardar avaliações escritas
1 jogo de canetinhas
1 caderno brochurão capa dura para produção
1 tesoura sem ponta
1 copo ou garrafinha para tomar água
1 cola tenaz
1 compasso
1 pincel nº 10 e tintas guaches (amarela, vermelha, azul, branca e preta)
Esses materiais de uso pessoal do aluno deverão ficar disponíveis na mochila diariamente de acordo com as aulas do dia.
DOCUMENTAÇÃO

MATERIAIS DE USO DO COLÉGIO
 1 resma de papel ofício (A4 COLORIDA) qualquer cor
 3 pilotos para quadro branco (2 pretos e 1 azul)
 3 recargas para piloto
 3 folhas de papel laminado
 2 colas tenaz (90g)

 3 Fotos (3x4)
 Xerox do CPF
 Xerox da Identidade
 Xerox da certidão
 Histórico Escolar

Esse material deve ser entregue do dia 1º a 12/02/2018
EDUCAÇÃO FÍSICA

UNIFORME

AULA

 Calça jeans (azul) e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Calça tactel e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Tênis e meia (qualquer cor) ou sapatilha para meninas.

 Bermuda de malha ou tactel com o logotipo do Colégio;
 Camiseta sem manga com o escudo do Colégio.

 4 Módulos do FTD SISTEMA DE ENSINO - 1 por bimestre
 PARADIDÁTICOS:
Segue a relação dos livros cobrados pela professora de Literatura, 8 livros adotados, mais 2 livros livres, totalizando 10 livros ao todo.

- O menino do pijama listrado (John Boyne)
- Iracema (José de Alencar)
- Laços de família (Clarice Lispector)
- Triste fim de Policarpo Quaresma (Lima Barreto)

- Os miseráveis (Victor Hugo)
- A droga da obediência (Pedro Bandeira)
- O diário de Anne Frank (Anne Frank)
- A moreninha (Joaquim Manoel de Macedo

Entre no site www.ftdsistemadeensino.com.br e conheça a PLATAFORMA DO FTD SISTEMA DE ENSINO
www.isem.com.br e conheça nosso trabalho ao longo desses anos.

Nosso Diferencial é a Qualidade!!!!

ISEM Ensino Fundamental e Ensino Médio

ISEM e FTD Sistema de Ensino – uma parceria que deu certo
Site: www.isem.com.br

Facebook: isem.macaubas20@yahoo.com.br

Email: isem@isem.com.br

9º ano - Ensino Fundamental / 2018
Materiais de uso do Colégio
Caneta (1 azul e 1 preta);
1 calculadora - não é permitido usar calculadora;
Lápis ou lapiseira;
do celular em nenhuma circunstância;
Borracha;
1 caderno de desenho;
Apontador com reservatório;
Dicionário de Inglês, Português e Espanhol;
1 caderno de 10 matérias;
1 tabela periódica;
1 régua de 30 centímetros;
1 tela 20cm X 30cm;
1 transferidor;
1 jogo de xadrez;
Agenda 2018 - para acompanhamento das atividades;
1 corretivo;
Lápis de cor (12 cores);
1 classificador para guardar apostilas;
1 jogo de canetinhas;
1 classificador para guardar avaliações escritas;
1 tesoura sem ponta;
1 caderno brochurão capa dura para produção;
1 cola tenaz;
1 garrafinha para tomar água.
1 compasso;
1caderno para Inglês e Espanhol;
1 pincel nº 10 e tintas guaches (amarela, vermelha, azul, branca e preta);
Esses materiais de uso pessoal do aluno deverão ficar disponíveis na mochila diariamente de acordo com as aulas do dia.
DOCUMENTAÇÃO

MATERIAIS DE USO DO COLÉGIO
 1 resma de papel ofício (A4 COLORIDA) qualquer cor
 3 pilotos para quadro branco (2 pretos e 1 azul)
 3 recargas para piloto
 2 folhas de papel cartão
 5 bastões de cola quente

 3 Fotos (3x4)
 Xerox do CPF
 Xerox da Identidade
 Xerox da certidão
 Histórico Escolar

Esse material deve ser entregue do dia 1º a 12/02/2018
AULA

UNIFORME

 Calça jeans (azul) e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Calça tactel e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Tênis e meia (qualquer cor) ou sapatilha para meninas.

EDUCAÇÃO FÍSICA
 Bermuda de malha ou tactel com o logotipo do Colégio;
 Camiseta sem manga com o escudo do Colégio.

 4 Módulos do FTD SISTEMA DE ENSINO - 1 por bimestre
 PARADIDÁTICOS:
Segue a relação dos livros cobrados pela professora de Literatura, 8 livros adotados, mais 2 livros livres, totalizando 10 livros ao todo.

- A Cartomante (Machado de Assis)
- Senhora (José de Alencar)
- Vidas Secas (Graciliano Ramos)
- O Cortiço (Aluísio Azevedo)

- A hora da estrela (Clarice Lispector)
- Dom Casmurro (Machado de Assis)
- Morte e Vida Severina (João Cabral)
- Memórias de um Sargento de Milícias (Lima Barreto)

Entre no site www.ftdsistemadeensino.com.br e conheça a PLATAFORMA DO FTD SISTEMA DE ENSINO
www.isem.com.br e conheça nosso trabalho ao longo desses anos.
Nosso Diferencial é a Qualidade!!!!

ISEM Ensino Fundamental e Ensino Médio

ISEM e FTD Sistema de Ensino – uma parceria que deu certo
Site: www.isem.com.br

Facebook: isem.macaubas20@yahoo.com.br

Email: isem@isem.com.br

1º / 2º e 3º ano do Ensino Médio / 2018
Materiais de uso do Colégio
1 tabela periódica;
1 transferidor;
1 esquadro;
1 calculadora - não é permitido usar calculadora
do celular em nenhuma circunstância;
Dicionário de Inglês, Português e Espanhol;
1 corretivo;
1 classificador para guardar apostilas;
1 classificador para guardar avaliações escritas;
1 copo ou garrafinha para tomar água.

Caneta (1 azul e 1 preta);
Lápis ou lapiseira;
Borracha;
Apontador com reservatório;
1 caderno de 12 matérias;
1 régua de 30 centímetros;
1 transferidor;
Agenda 2018 - para acompanhamento das atividades;
1 marcador de texto;
1 tesoura sem ponta;
1 cola tenaz;
1 compasso;

Esses materiais de uso pessoal do aluno deverão ficar disponíveis na mochila diariamente de acordo com as aulas do dia.

MATERIAIS DE USO DO COLÉGIO
 2 resmas de papel ofício (A4 COLORIDA) qualquer cor
 3 Pilotos para quadro branco
Esse material deve ser entregue do dia 1º a 12/02/2018

DOCUMENTAÇÃO
 3 Fotos (3x4)
 Xerox do CPF
 Xerox da Identidade
 Xerox da certidão
 Histórico Escolar

EDUCAÇÃO FÍSICA

UNIFORME

AULA

 Calça jeans (azul) e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Calça tactel e camiseta com manga com escudo do Colégio;
 Tênis e meia (qualquer cor) ou sapatilha para meninas.

 Bermuda de malha ou tactel com o logotipo do Colégio;
 Camiseta sem manga com o escudo do Colégio.

 Módulos do FTD SISTEMA DE ENSINO

 PARADIDÁTICOS: de acordo com a relação apresentada pelas principais Universidades da Bahia para os
vestibulares 2018/2019, os Professores indicarão a leitura no decorrer de cada bimestre.
Entre no site www.ftdsistemadeensino.com.br e conheça a PLATAFORMA DO FTD SISTEMA DE ENSINO
www.isem.com.br e conheça nosso trabalho ao longo desses anos.

Nosso Diferencial é a Qualidade!!!!

