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LISTA DE MATERIAL – 2018/ 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 
 

Coerente com o Projeto Educativo da Rede ICM de Educação, a Escola Pio XII, mantendo  

seu compromisso com  a formação de seus alunos e alunas, apresenta um material que, aliado à 

qualidade pedagógica,  cuja organização  dos conteúdos  possibilita ao  professor a utilização de 

ferramentas  para o desenvolvimento de suas propostas de trabalho,  possui um custo mais 

acessível. Trata-se do Sistema de Ensino FTD que apresenta uma sequência lógica de 

conhecimentos que  propõe  aumentar a autonomia do aluno, desenvolver as atitudes e habilidades 

essenciais para a formação acadêmica e da pessoa, com conteúdos que seguem critérios 

metodológicos com abordagens em  questões estruturais, funcionais e interacionais, com acesso à 

plataforma digital.  Os alunos realizarão  4(quatro) simulados modelo ENEM durante o ano letivo, 

sendo dois ( o segundo e o quarto) corrigidos pelo sistema de correção das provas do ENEM – TRI 

(teoria de resposta ao item). 

 Seguindo um critério adotado pela Escola,  este material será adotado apenas pelas  1ª série 

e 2ª séries  em 2018, ficando a 3ª série, com o material que vem sendo  adotado. 

 

1 → SISTEMA DE ENSINO FTD –  1ª. SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 2018 

 

O material é composto por 4  módulos  para cada  disciplina que compõe  o currículo do 

Ensino Médio, na 1ª série. O material virá acondicionado em um box e o aluno receberá um fichário 

para que organize os módulos necessários para as aulas.  

 

2 → PARADIDÁTICO – “OITO CONTOS DE AMOR” – LYGIA FAGUNDES TELLES – 

EDITORA ÁTICA 

3 →ARTES – 1 BLOCO A3 SEM RODAPÉ, 1 CAIXA DE CANETINHA HIDROCOR E 

1 CAIXA DE LÁPIS DE COR 

 

4 → AGENDA DA ESCOLA PIO XII – Será entregue no início do ano 

 

 

Observação:  A LDP Livros Didáticos & Paradidáticos – Parceiro Comercial será  o ponto de 

venda de todo o material do Sistema de Ensino FTD, funcionando aqui na Escola. 

 


