
ENSINO MÉDIO IB

OBSERVAÇÃO 1

1 Pasta com 50 envelopes plásticos

Se necessário, o material didático e os livros paradidáticos serão solicitados ao longo 
do ano letivo. 

Apostila do Sistema Anglo/São Paulo (a ser retirada na secretaria da unidade Centro 
durante o ano letivo).

OBSERVAÇÃO 2

Os livros didáticos "Oxford" na versão on-line + impresso são uma sugestão da escola. 
Os responsáveis podem optar por adquirir apenas a versão impressa, quando houver.

MATERIAL DE LABORATÓRIO (BIOLOGIA) 

Obs.: É obrigatório o uso do jaleco de manga comprida e com comprimento até o joelho, de 
sapato fechado e de calça comprida em todas as aulas no laboratório. Sem estes, não será 
possível a permanência no local.

1 Caderno de 96 folhas para anotações 
1 Caneta preta esferográfica (ponta 0.7)
* Folhas de redação padrão Bonja

LABORATÓRIO DE REDAÇÃO

*As folhas de redação padrão Bonja estarão disponíveis no site da Instituição, no classroom da 
disciplina ou na central de cópias COPEC, da Unidade Centro. As quantidades serão solicitadas 
durante o ano letivo.



BIOLOGIA

TÍTULO AUTOR ISBN

1(*) IB Biology, Print
and online course Book pack, 2014 edition, 

Oxford, IB Diploma Programme

Andrew Allott and 
David Mindorff 

9780198307747
9780198392118

(versão impressa)

(*) Livro utilizado no 1º e no 2º ano. 

MATEMÁTICA

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) IB Mathematics: analysis and approaches, 
Standard Level, Oxford, IB Diploma 

Programme.

Paul La Rondie, Ed.  
Kemp, Laurie  

Buchanan, Natasha  
Awada, Jill Stevens

9780198427100

(*) Livro utilizado no 1º e no 2º ano.
- 1 calculadora gráfica (marca TEXAS, HP ou CASIO). A escolha do modelo e da marca da            
calculadora é uma sugestão da escola para a unificação do método de resolução de cálculos              
em sala. Na 1ª semana de aula, o(a) professor(a) orientará sobre a aquisição destas. 

INDIVIDUALS AND SOCIETIES

Os alunos do Ensino Médio IB optam por cursar história ou geografia.

GEOGRAFIA

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) IB Geography Print and Online Course Book 
Pack: Oxford IB Diploma Programme

Briony Cooke 
Garrett Nagle

9780198396055
  9780198396031
 (versão impressa)

(*) Livro utilizado no 1º e no 2º ano. 

(somente para alunos que optarem por esta disciplina).



HISTÓRIA

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) IB History 
 1.The move to Global War.

2.Causes and effects of the 20th century war.
3.The cold war: superpower tensions and 

rivalries
Oxford IB Diploma Programme

1.Jo Thomas and 
Keely Rogers

2.David Smith
3.Alexis Mamaux

1.9780198310181
2.9780198310204
3.978-0198310211

(*) Livros utilizados no 1º e no 2º ano.

(somente para alunos que optarem por esta disciplina).

TEORIA DO CONHECIMENTO 

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) IB Theory of Knowledge, Print and Online 
Pack - Edição 2020

Marija Uzunova  
Dang  

Arvin Singh Uzunov  
Dang

978-1382019606

(*) Livro utilizado no 1º e no 2º ano.

ESTUDO DE LINGUAGEM

Livros de literatura serão solicitados pelo(a) professor(a) ao longo do curso.



IDIOMAS

Os alunos do Ensino Médio IB optam por uma das seguintes grades em idiomas:
1:Inglês/Alemão               2: Inglês/Espanhol                3: Inglês/Artes Visuais

INGLÊS

Material apostilado para o período de adaptação e nivelamento da turma a ser 
adquirido na central de cópias, da Unidade Centro.

Livro de literatura: 1-Bird box, Josh Malerman; 2-The catcher in the rye, J.D. Salinger 

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) IB English B, Course Book, Oxford, IB 
Diploma Programme

Kawther Saa'd  
Aldin, Tiia  Tempakka, 

Jeehan Abu  Awad,    
Kevin Morley

9780198422327

(*) Livro utilizado no 1º e no 2º ano.

ALEMÃO

(somente para alunos que optarem por esta disciplina).

Livro de literatura: 
Damals war es Friedrich. Editora:  Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & Co. ISBN-13:   
9783423078009
 
BRUSSIG, Thomas. Am kürzeren Ende der Sonnenallee. Frankfurt am Main: Editora Fischer 
Taschenbuch. ISBN 9783596148479

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) Deutsch im Einsatz Coursebook: German B  
for the IB Diploma 2nd edition

Katrin Fox, Alan 
Marshall, Conny Brock 

and Sophie Dunker
9781108440455

(*) Livro utilizado no 1º e 2º anos. 
(**) Continuação do livro utilizado na 9ª série durante o período de adaptação e nivelamento 
da turma. Apostila complementar disponibilizada na central de cópias, da Unidade Centro,  
poderá ser solicitada pelo(a) professor(a) neste mesmo período. 



ESPANHOL

(somente para alunos que optarem por esta disciplina). 

Livro de literatura: 
O título será solicitado pela professora no decorrer do 1º semestre. 

Material apostilado para o período de adaptação e nivelamento da turma a ser adquirido na 
central de cópias, da Unidade Centro, no início das aulas.

TÍTULO AUTOR ISBN

(*) IB Spanish B, Print and Online Course Book 
pack 2nd edition

Ana Valbuena, Laura 
Martin Cisneros

9780198422426

(*) Livro utilizado no 1º e no 2º ano.

VISUAL ARTS

(somente para alunos que optarem por esta disciplina). 

*Materiais serão solicitados pelo(a) professor(a) no início e ao longo do ano letivo. 

EDUCAÇÃO FÍSICA

1. No Colégio BONJA, as duas aulas semanais de Educação Física serão às segundas e às 
quintas-feiras, na unidade Centro, ou no Saguaçu, no contraturno. 
2. O quadro de horários estará disponível no site (www.colegiobonja.com.br), a partir de 
dezembro. 
3. As turmas de Educação Física serão formadas por grupos de interesse, separados por  
masculino e feminino, quando se tratarem de atividades esportivas e em grupos mistos, quando  
forem atividades de academia. 
4. O(a) aluno(a) deverá inscrever-se em uma das atividades oferecidas pelo Colégio BONJA ou  
requerer formalmente a sua dispensa das aulas do Colégio a fim de frequentá-las em instituições 
conveniadas. A inscrição ou o requerimento de dispensa deverão ser realizados pelo site 
(www.colegiobonja.com.br), de 01/12/2021 a 31/01/2022. Aquele(a) que optar pelo convênio e 
não apresentar o requerimento à Coordenação de Educação Física, devidamente assinado e  
carimbado pela conveniada até 10 dias após o início das aulas, passará a frequentar as aulas no  
Colégio BONJA. 
5. Um atestado médico deverá ser providenciado até o primeiro dia de aula e entregue ao  
coordenador de Educação Física, se a autorização para a prática esportiva, entregue com os  
documentos da matrícula, tiver a opção “B” assinalada. Na ausência deste documento, o(a)  
aluno(a) submete-se ao trabalho teórico. 

http://www.colegiobonja.com.br
http://www.colegiobonja.com.br


INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O    3° ANO | 01/02/2022

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O    2° ANO | 02/02/2022

INÍCIO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O    1° ANO | 03/02/2022

EDUCAÇÃO FÍSICA

6. Período de troca de modalidade: no 2º trimestre, de 06 a 10/05/2022; no 3º trimestre,
de 15 a 19/08/2022. 

Outras informações podem ser conferidas em “Orientações para os alunos do Ensino Médio 
2022” no site www.colegiobonja.com.br.

UNIFORME

O uniforme tem o propósito de preservar a identidade da Instituição e o de contribuir para a  
segurança do(a) aluno(a). 
O uso do uniforme é obrigatório e pré-requisito para o acesso às salas de aula e para a prática das 
atividades de Educação Física. 
Obs.: quando houver atividade aquática, sunga ou maiô deverão ser utilizados como uniforme.

HORÁRIO

(***)Do início das aulas até maio, mês em que são realizadas as provas externas do IB, as  
aulas no período vespertino serão das 14h20 às 16h50.

ANO DIA HORÁRIO DE AULA

1° e 2° IB 2ª a 6ª feira
7h15 às 12h45 

14h20 às 16h50

3º IB (***) 
2ª a 6ª-feira 

Sábado
7h15 às 13h 

8h05 às 11h45

http://www.colegiobonja.com.br

