Lista de livros e materiais individuais para 2019
1º ano – Ensino Médio
Materiais
- 1 estojo com lápis, borracha e caneta.
- 1 régua.
- 1 monobloco universitário pautado com 100 folhas, com margem, sem ilustração.
- pasta de plástico com elástico ou divisórias para papel tamanho A4.
- 1 cadeado, tamanho ¼, com segredo, para trancar o armário do aluno.
- 1 agenda escolar.
Observações:
a) os cadernos de cada disciplina – usados no ano anterior – que estiverem em bom estado
e com espaço suficiente em branco poderão ser aproveitados.
b) todo o material – estojo, cadernos, pastas e livros – deverá ser etiquetado com o nome
completo do(a) aluno(a). Sugerimos que os livros sejam encapados. Lembramos que, no
final do ano, promovemos o projeto Reaproveitar, em que livros usados não mais em
utilização são repassados para alunos que necessitem desses exemplares.
c) os materiais devem ser repostos conforme a necessidade e demanda de uso.
d) sobre CADERNOS, leia texto a seguir.

Materiais específicos para algumas disciplinas
Biologia
- lápis de cor e/ou canetas de quatro cores diferentes.
História
- caderno tipo brochura (pequeno ou universitário) exclusivo para a disciplina.
Matemática
- 1 monobloco quadriculado.
- 1 calculadora científica.
Língua Portuguesa e Literatura
- 1 caderno exclusivo para as duas disciplinas.
Cadernos
Os alunos precisarão de cadernos para as disciplinas de Espanhol, Química, Física,
Sociologia e Psicologia, Biologia, Matemática, Língua Portuguesa (recomendamos o mesmo
caderno para as três frentes – Literatura, Gramática e Produção de Texto), Geografia,
História (como colocado anteriormente), Inglês.
Cabe a cada aluno, junto a sua família, avaliar que tipo de caderno é mais adequado para
sua organização. Não temos restrição quanto a tamanho (universitário, número de folhas
etc.) ou tipo (espiral ou brochura, capa dura ou mole). Vale considerar o volume e peso

daquilo que o aluno irá carregar diariamente. Entretanto, a qualidade do material deverá
possibilitar que o aluno consiga zelar pelo seu bom estado ao longo de todo o ano.
As diversas matérias fazem uso diferente do registro em caderno, em razão da natureza de
seus conteúdos e da quantidade de aulas. Sugerimos que o caderno de Sociologia e
Psicologia seja o mesmo, porém, com separação entre as duas disciplinas.
Também, avaliamos interessante a estratégia de utilizar o mesmo caderno daquela
disciplina em outros anos, pois, além da economia de recursos, isso possibilita ao aluno
retomar seus registros para localizar algum conteúdo específico que já tenha estudado.
Além dos cadernos, os registros orientados pelos professores podem acontecer em outros
suportes, como folhas de monobloco, por exemplo. Para esse material específico, é
importante ter uma pasta (alguns alunos organizam-se melhor com pastas sanfonadas, pois
têm mais facilidade para organizar as fichas e papéis por matéria).
Por fim, gostaríamos de pontuar que há os que optam por utilizar fichários. Entendemos que
essa é uma escolha pessoal do aluno, que deve ser feita em diálogo com combinados de
sala de aula. Observamos, no entanto, que nem todos os alunos se organizam bem com
esse recurso.

Livros
Observação prévia: não é necessário obter os livros didáticos já adquiridos em 2018 que
permanecem em uso em 2019.
Literatura
NÃO HAVERÁ LIVRO DIDÁTICO. Ao longo do ano, os alunos irão trabalhar com material
trazido pela professora.
Gramática
-P
 rojeto Moderna Plus - G
 ramática - Volume único - 3ª edição
ISBN 9788516097141
Marcela Pontara, Maria Bernadete M. Abaurre, Maria Luiza M. Abaurre
Editora Moderna
Matemática
-M
 atemática: contexto e aplicações - Volume único
ISBN 9788508190034
Luiz Roberto Dante
Editora Ática
Geografia
-S
 er Protagonista Box - Geografia - Ensino Médio - Volume único
ISBN 9788541802192
Organizadora: Edições SM (obra coletiva)
Editor responsável: Fábio Bonna Moreirão
Editora SM, 2014
História
NÃO HAVERÁ LIVRO DIDÁTICO.

Física
- Projeto Voaz - Física - Volume Único
ISBN 9788526290280
Beatriz Alvarenga, Antônio Máximo
Editora Scipione
Química
-Q
 uímica na abordagem do cotidiano - Volume único
ISBN 9788502630598
Eduardo Leite do Canto
Editora Saraiva, 2015
Biologia
- BIO - Volume único - 3ª edição
ISBN 9788502210592
Sônia Lopes e Sérgio Rosso
Editora Saraiva
Inglês
- English Grammar in Use, Fourth Edition, with answers and CD-ROM/ Interactive e-book
ISBN 9781107539334
Raymond Murphy
Editora Cambridge
- Dicionário Inglês/Inglês
Recomendamos os dicionários Longman, Oxford, Collins o
 u Webster.
Aceitaremos dicionários em formato digital. Entretanto, ao fazer essa opção, família e aluno
devem estar cientes de que será necessário levar para escola o suporte para esse recurso
(tablets, por exemplo), pois acontecerão atividades que exigem que o aluno tenha o livro em
mãos. Ficarão também responsáveis por ter bateria suficiente e, ainda, zelar pelo seu bem,
isentando a escola de eventuais danos, sobre os quais não podemos efetivamente nos
responsabilizar.
Adotaremos um livro de leitura para cada nível, cujo título será comunicado depois de
definida a classificação dos alunos, no princípio de 2019.
Espanhol
-P
 aso a paso - Con ejercicios
ISBN 9788516094218
Grupo Santillana (Moderna)
Adrian Fanjul
-D
 icionário Santillana para e
 studantes - Espanhol-Português/Português-Espanhol
Miguel Diaz
Grupo Santillana (Moderna)

Observações finais:
-

Nos casos em que a edição do livro é relevante e deve ser considerada na
aquisição, o número de edição está discriminado nos dados da obra presentes
nesta lista. É importante atentar para esse dado. Para as demais obras, sem

edição indicada, as versões mais atuais são preferíveis, embora também
possam ser adquiridas obras de edições anteriores.
-

Embora solicitemos apenas títulos com previsão de estoque para 2019, a
disponibilidade de venda dos livros escolhidos depende da produção e
distribuição por parte das respectivas editoras.

