LISTA DE MATERIAL 2019
1.ª série do Ensino Médio

Todo material deve ter identificação
com etiqueta

Os livros didáticos e obras literárias poderão ser adquiridos através da Livro Fácil que é uma empresa que
realiza a venda do material didático em um e-commerce exclusivo para esse tipo de ação. O site para a compra é
www.livrofacil.com e os livros serão entregues diretamente na residência das famílias. O pagamento é em cartão
de crédito e as compras efetuadas em DEZEMBRO serão liberadas da taxa de frete.

Literatura Brasileira de William Roberto Cereja e
Thereza C. Magalhães, 5.ª edição, da Editora Atual
(volume único usado nas 3 séries do Ensino Médio)

Literatura

Português

Matemática

Geografia

Nova Gramática do Português Contemporâneo de
Lindsay Cintra e Celso Cunha da Editora Lexikon
(obra de referência; não é usada como material
didático em sala de aula)
Projeto Múltiplo - Matemática -volume 1 (partes 1 e 2)
– Ensino Médio de Luiz Roberto Dante
da Editora Ática
Geografia Conexões – Estudos de Geografia Geral e
do Brasil de Lygia Terra, Regina Araujo e Raul Borges
Guimarães, volume único da Editora Moderna
(esta obra é nova na lista)

O material didático é um investimento
importante e, em parceria família e
escola, temos de fazer nossos jovens
cuidar dele, mantê-lo com identificação,
mantê-lo no armário da escola para não
carregar peso desnecessário, mas leválo cada vez que houver tarefa a partir
dele (os responsáveis devem
supervisionar esse processo).
Material pessoal
Caderno com divisões para as
disciplinas ou fichário
1 avental branco de manga longa com
identificação de uso obrigatório para
aulas no Laboratório (mantido no
armário)
(A falta deste item impede o aluno de
tomar parte nas aulas nesse ambiente)

História

História de Ronaldo Vainfas e outros
da Editora Saraiva
(volume único usado nas 3 séries do Ens. Médio)

Química

Química Essencial de João Usberco e Edgard
Salvador, Editora Saraiva edição 2012
(volume único usado nas 3 séries do Ens. Médio)

1 calculadora científica
(não satisfazem suas funções as
calculadoras simples nem as de celular;
sugere-se FX-82MS - Casio)

Biologia

Projeto VOAZ – Biologia de Wilson Paulino
da Editora Ática
(volume único usado nas 3 séries do Ens. Médio)

1 pasta de elástico tamanho A4 para
coleta e conservação de atividades

Física Básica de Nicolau Gilberto Ferraro, Paulo
Toledo Soares e Ronaldo Fogo da Editora Atual
(volume único usado nas 3 séries do Ensino Médio)
Achieve – Student Book & Work Book, volume 1 – 2.ª
edição de Colin Campbell, Sylvia Wheeldon, Airton
Pozo de Mattos e Claire Thacker da Editora Oxford

Física

Inglês

Manual de gramática del español - Teoría y práctica
de Enrique Melone e Lorena Menón,
da Editora EDELVIVES
(obra de referência para pesquisas e
aprofundamentos, mas usada em sala de aula)

Espanhol



1.º trimestre: Os cavaleiros do Graal de Luiz Galdino
da Quinteto Editorial
2.º trimestre: O auto da barca do inferno de Gil
Vicente de várias editoras
3.º trimestre: Iracema de José de Alencar de várias
editoras

Projeto: Viagem
pelos palcos do
Brasil e do mundo

O avarento de Molière da Editora LPM
O rei Lear de William Shakespeare, tradução de
Millôr Fernandes da LPM

Material para Arte e produção de
trabalhos plásticos para demais
disciplinas
1 pasta catálogo tamanho A4 com 20
sacos para coleta de atividades de Arte
1 bloco de papel canson A3
1 bloco de papel canson A4
1 lápis 6B
1 pote de guache 250 ml laranja e roxo
2 potes de tinta verniz vitral (1
transparente e 1 cor variada)
1 pincel filete – condor
1 pote de nanquim (preto)
1 caneta de ponta fina preta para
contornos
1 canetão tipo piloto de cor preta
2 folhas de celofane furta-cor
3 folhas de cartolina branca

Os livros didáticos terão início de
seu uso na segunda semana de
aula.

