
LISTA DE LIVROS – 2021

1ª série Ensino Médio
    Todos os livros devem ser identificados com o nome completo do(a) aluno(a).

Disciplinas Livros
Matemática Livro de Matemática para a 1ª série do Ensino Médio, em bom estado, que pode 

ser adquirido em sebo.

Física PIETROCOLA, Maurício; POGIBIN, Alexandre; ANDRADE, Renata; ROMERO, Talita
Raquel. Física – Conceitos & contextos. Série Brasil Ensino Médio (volume 1).
São Paulo: Editora do Brasil.  ISBN: 9788510064415

Geografia ADÃO, Edilson e FURQUIM JR., Laércio. 3600  Geografia em Rede (volume único
dividido em três partes). São Paulo: FTD.

Filosofia CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática (14ª edição). 

Português LEITURAS

1. Poemas, Wislawa Szymborska. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 
Poesia contemporânea europeia.

2. A teus pés, Ana Cristina César. São Paulo: Companhia das Letras, 2016. 
Poesia contemporânea brasileira.

3. Léxico familiar, Natalia Ginzburg. São Paulo: Companhia das Letras, 2018. 
Romance europeu contemporâneo.

4. Cem anos de solidão, Gabriel Garcia Marquez. Rio de Janeiro: Record, 
2019. 

Ou qualquer edição, nova ou usada. 
      Romance latino-americano contemporâneo.

       
Inglês LIVRO DE REFERÊNCIA – (para as Turmas A e B)

MURPHY, Raymond. English Grammar in Use With Answers. CUP - Cambridge
University Press. 
Não é necessário o CD.
A aquisição do livro é opcional para as turmas A e B. Não é necessário que seja
adquirido por alunos que iniciem na Turma C

DICIONÁRIO SUGERIDO
Oxford Pocket - Dicionário Bilíngue Para Brasileiros. OUP – Oxford  
University Press. 

Mesma gramática e dicionário utilizados pelo 9º ano em 2020.

LEITURAS

Turmas A, B e C - 2° semestre



Of Mice and Men
Autor: John Steinbeck
Editora: Penguin (existem várias versões; pode ser qualquer uma delas, desde 
que o texto seja no original, sem nenhuma adaptação).

Poderão ser solicitadas, ao longo do ano, outras leituras para cada turma.

Deve ser aguardada a definição de turma, que ocorrerá após a avaliação dos 
alunos, na primeira semana de aulas.

Livraria indicada: Livraria da Vila
 Rua Fradique Coutinho, 915 – telefone: 3814-5811 – www.livrariadavila.com.br

Lista de materiais

Todos os materiais devem ser identificados com o nome completo
do(a) aluno(a).

MATERIAIS DE USO EM COMUM

 lápis pretos apontados

 canetas esferográficas: azul, preta, vermelha

 borracha macia

 régua pequena

 canetas marca - textos (duas cores)

 pasta(s), com divisões identificadas por disciplina, para arquivar 

textos e avaliações

 monobloco

 agenda 

MATERIAIS ESPECÍFICOS
 1 bloco de papel quadriculado (uso compartilhado por Física e 

Matemática)

 1 compasso escolar (Matemática)

 1 trena (Física)

http://www.livrariadavila.com.br/


 caderno(s)  ou  fichário  com  divisões  -  para   10  disciplinas  –

considerando  a  realização  de  aulas  por  videoconferência

acompanhadas  de  casa,  sugerimos  aos  alunos,  para  favorecer  a

organização,  o  uso  de  caderno  específico  para  essas  disciplinas

(Português,  Redação,  Artes,  História  do  Brasil,  Filosofia,  Geografia,

Química,  Educação Física/Orientação Educacional/Projeto  Eletivo  – o

uso de caderno pode ser compartilhado entre estas três disciplinas)

 01 caderno universitário com 100 folhas (Matemática)

 01 caderno universitário com 100 folhas (Física)

 01 caderno universitário com 100 folhas (Biologia)

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 100 folhas (Curso 

Temático)

 01  caderno  de  capa  dura,  pequeno,  brochura,  com  100  folhas

(História Geral)

 01  caderno  de  capa  dura,  pequeno,  com  100  folhas  e  índice

alfabético (História  do Brasil   –  a  ser utilizado ao longo do Ensino

Médio)

 01  caderno  de  capa  dura,  pequeno,  brochura,  com  100  folhas

(Espanhol – a ser utilizado ao longo do Ensino Médio)

 01 pasta incolor transparente A4 com 20 sacos plásticos (Espanhol)

 01 caderno de capa dura, pequeno, brochura, com 100 folhas (Inglês

– a ser utilizado ao longo do Ensino Médio)

ARTES

01 bloco de papel canson tamanho A3

02 lápis 6 B

01 estojo de giz pastel oleoso (12 cores)

20 folhas de papel sulfite – A4

01 caneta para anotações e avaliações

01 pano perfex

01 pasta plástica polionda A3 
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