
 

LISTA DE MATERIAL                                                                                                              
ENSINO MÉDIO 

                                                                         2ª Série - Turma: 2001 

LIVROS DIDÁTICOS  
 
 
 

LIVRO ELEVA – PLATAFORMA DE ENSINO                                                                           
 

Importante:  O livro didático é material indispensável, porque, além de organizar e                               
sistematizar os conteúdos incluem conceitos de aprendizagem.  

Sem livro, o aluno perde o estímulo para frequentar e acompanhar as aulas.                                                              
LIV – Laboratório Inteligência de Vida – Projeto com ênfase no desenvolvimento de 
competências socioemocionais proposta que consta na BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular). Sobre o LIV, assista: https://www.youtube.com/watch?v=1IQfpqaasns 

Livros Literários 
(Paradidáticos)01 
livro por bimestre com 
Avaliação escrita (PB) que 
será trabalhado em projetos 
e poderá ter culminância 
com apresentação para a 
família 

 

01 livro por bimestre com Avaliação escrita (Prova Bimestral - PB) 
  

1º bimestre: Vestibulando (Histórias Tragicômicas) – Autora Ivana Arruda Leite – Editora SM 
 
2º bimestre: Memórias de Um Sargento de Milícias – Autor Manoel Antônio de Almeida – Editora FTD 
 
3 º bimestre: Dom Casmurro- Autor Machado de Assis – Editora FTD  
 
4 º bimestre: Escolha Certa – Maurício Sampaio – Editora DSOP 
 
 

Uniforme  
Loja Castelo dos 
Uniformes -      Shopping 
Barra World 

Casaco PRETO padrão CVG, Camiseta pólo / regata padrão CVG, bermuda CVG ou bermuda jeans – sem rasgos, 
meia branca e tênis básico.  JEANS BÁSICO e Sem Rasgos, taxas, piercing.                                                                                     
– Não permitimos uso de sandálias ou chinelos, casacos coloridos, roupas de outros padrões. Gentilmente, pedimos: 
Família - Adquira o uniforme na loja – Castelo dos Uniformes (Shopping Barra World – Setor Inglaterra) Avenida 
Alfredo Baltazar da Silveira, 580 – Lojas: 161 e 162 A – Telefone 2437.8402. 
 Os uniformes devem ser usados do primeiro ao último dia de aula e em todos os eventos escolares. 

 

 

 

Material de Uso 
Pessoal 

01 apontador - com coletor e 02 borrachas (branca lisa)        01 tesoura sem ponta                                                         
01 caixa de giz de cera – bastão com 12 cores                      01 caneta – 01 azul01 caneta marca textos                                    
01 caixa de hidrocor com 12 cores– ponta grossa                  01 cola branca 90g – Uso em casa                                                                         
01 caixa de lápis de cor – grande- com 12 cores                                                                                                                                          
01 Bloco A3 sem moldura e sem pauta                                                                                                                                                          
01 cadernos universitário com 20 folhas para cada disciplina  (Grade Curricular com 14 disciplinas/matérias)                                                
02 lápis Fabber Castell –                                                                                                                                                             
01 régua de 30 cm; 01 compasso; 01transferidor; 01jogo de esquadros – Uso em as aulas de matemática.                                                    
01 garrafa de água com nome e turma                                                                                                                                      
01 telas para pintura -Tamanho: 41x33 – com o nome e turma na moldura atrás da tela. 
 

Horário 
Estendido 

Horário Estendido com atividades dirigidas e lúdicas para crianças a partir de 02 anos até 09 anos. Verifique na secretaria. 
Horário: Manhã de 08h até 13h e Tarde de 13h até 18h. Há flexibilidade no horário, dentro dos turnos. 

Projetos: 
Intensificar 

Enem 

Projeto Intensificar para estudos e reforço escolar dias de 3ª e 5ª feira no contraturno.                                                  
Projeto Preparatório ENEM aulas extras para as turmas da 1ª a 3ª série do Ensino Médio.                                                                
Horários: Tarde de 13h: 50min às 15h: 30min/16h: 20min - Verifique na secretaria. 

EJA  Horários: Tarde de 18h: 50min às 22h: 00min - Verifique na secretaria. 

.Reunião de Pais e Equipe Pedagógica – 15/02/2019. Informaremos o horário.                                                                                                                             

Desde já lhe desejamos UM ÓTIMO 2019 e MUITO SUCESSO na vida escolar!                                                                            
Conte conosco, Equipe CVG. 

 

Telefones: 2428.2330//964540986     
www.colegiovargemgrande.com.br       
https://www.facebook.com/CVG.LTDA                                 
Acesse nossa página e o site. 

Telefones: 2428.2330//964540986     
www.colegiovargemgrande.com.br       
https://www.facebook.com/CVG.LTDA                                 

Acesse nossa página e o site.  
Ensino Médio 

Início das aulas: 05/02/18 
7h20min/1250min 

Observação: No decorrer do ano serão solicitados materiais de sucatas para diversos trabalhos.                                                       
Os livros e demais materiais serão utilizados a partir de 06/02/2019.                                                                                                                                                
Os livros da Educação Infantil ao Ensino Médio já estão à venda no site da LIVRARIA Vargem Grande e haverá 
plantão de vendas no CVG, nos dias: 08, 15, 22, 29 de janeiro.                                                                           

Início em MARÇO! 

Início em MARÇO! 


