
 

 
 

 

 

 

                                                            

                                                                                    

 

MATERIAL E ORIENTAÇÕES PARA O ENSINO MÉDIO - 2021 – 2º M 

 

• 01 caderno para exercícios e textos. 

        

• Material didático UNO INTERNACIONAL: 

Matemática/Português/Química/Geografia/História/Artes/Filosofia/Sociologia/Inglês/Física/Biologia. 

  

     OBSERVAÇÕES: 

 

 - O Ensino Médio, utiliza o material didático do SISTEMA UNO INTERNACIONAL para a turma 

 da 2ª série do Ensino Médio, durante o ano letivo. Sendo o uso do material obrigatório conforme 

 CLÁUSULA 8ª do Contrato Prestação de Serviços Educacionais. Será comercializada pela Equipe 

 Uno Internacional.  Não será possível o uso de livros de anos anteriores ou cópias, conforme § 1º da 

 CLÁUSULA 8ª do Contrato do Colégio. 

       

 - Agenda: Para 2021 temos a novidade do aplicativo para agenda, que é de uso obrigatório.  

         É muito importante que os responsáveis verifiquem os comunicados com frequência. 

 

         - O uso do uniforme é obrigatório no Ensino Médio e poderá ser adquirido no Colégio conforme a  

         circular. Para o Ensino Médio é opcional o uso da calça jeans azul escuro. 

 

- A Educação Física será oferecida para o Ensino Médio no período VESPERTINO, conforme 

calendário de aulas. O(A) aluno(a) deverá trazer roupa de uniforme adequado para a prática e não usar 

tênis com solado escuro.  Obs.: Para Educação Física não será permitido uso de camisas de times. 

 

- O(A) aluno(a) deverá ser pontual e assistir todas as aulas. 

 

- Todo início de Trimestre o(a) aluno(a) recebe um cronograma de avaliações e recuperações. É 

responsabilidade do(a) aluno(a), passar essas informações para sua agenda, assim também como os 

pais de acompanharem seu desempenho. 

 

- Serão realizados simulados no ano com o objetivo de preparar o(a) aluno(a) para concursos e 

vestibulares. 

 

- Para que haja boa aprendizagem, o(a) aluno(a) deverá reservar um tempo no período da tarde ou 

noite, para fazer os exercícios sugeridos pelo professor, ler e estudar os conteúdos que estão sendo 

vistos em sala. 

 

- É importante não faltar em dias de avaliações previamente marcadas, pois estas somente serão feitas 

novamente mediante apresentação de atestado médico ou requerimento encaminhado na 

Secretaria do Colégio (conforme normas, que constam na agenda 2021). 

  

    - O ano letivo terá início no dia 01 de fevereiro de 2021.  

    - Horário das aulas: 7h17min às 12h30min (de segunda a sexta-feira. 

 

         - ATENÇÃO:  A aquisição do material didático será feita de forma on-line pelo site de cada empresa: 

 

           Uno: https://unoieducacao.com/plataformas/familia - Fone: 0800-7728866 

 

         - Consulte nosso site a partir de 29/01/2021 para saber o seu horário de aulas. www.lampel.com.br 

https://unoieducacao.com/plataformas/familia%20-
http://www.lampel.com.br/

