
LISTA DE LIVROS – 2021

3ª série Ensino Médio
         Todos os livros devem ser identificados com o nome completo do(a)

aluno(a).

Disciplinas Livros
Português Leituras

1. Romanceiro da inconfidência, Cecília Meireles. São Paulo: Global,
2014. Ou qualquer edição, nova ou usada. 
Poesia brasileira modernista. FUVEST

2. Campo geral, Guimarães Rosa. São Paulo: Global, 2019. Ou 
qualquer
edição, nova ou usada. 
Romance brasileiro modernista. FUVEST

3. Alguma poesia, Carlos Drummond de Andrade. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2012. Ou qualquer edição, nova ou usada. 
Poesia brasileira modernista. FUVEST

4. Nove noites (1992), Bernardo Carvalho. São Paulo: Companhia das 
Letras, 1992. 
Romance brasileiro contemporâneo. FUVEST

Redação RAMPAZZO,  Gilson. Ensaio – Orientações para redação do texto
conceitual. São Paulo: Editora Giostri. 
O mesmo utilizado pela 2ª série em 2020.

Matemática Livro de Matemática para a 3ª 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 3). São Paulo: Editora do Brasil.  ISBN:
9788510064453

Geografia ADÃO, Edilson e FURQUIM JR., Laércio. 3600 Geografia em Rede 
(volume único dividido em três partes). São Paulo: FTD. 
O mesmo solicitado para a 2ª série 2020.

Espanhol FANJUL, Adrián (org.). Gramática de Español Paso a Paso  – 3.a
edición (preferencialmente). Santillana. 
A mesma solicitada para a 2ª série em 2020.
Não é necessário que seja adquirida por alunos que iniciem no 
Colégio Equipe em 2021.



Dicionário sugerido:
FLAVIAN, Eugênia e FERNANDEZ, Gretel Eres . Mini Dicionário 
Português-Espanhol/Espanhol-Português. São Paulo: Ática.
O mesmo indicado para a 2ª série em 2020.
Não é necessário que seja adquirido por alunos que iniciem no 
Colégio Equipe em 2021.

Inglês Gramática sugerida:
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use With Answers. 
CUP - Cambridge University Press. 
Não é necessário o CD.

Dicionário sugerido:
Oxford Pocket - Dicionário Bilíngue Para Brasileiros. OUP – 
Oxford  University Press. 

Mesma gramática e dicionário indicados para as Turmas A e B da 2ª
série em 2020.

Serão solicitados, ao longo do ano, materiais diferenciados para cada 
curso semestral de Inglês.

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

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


 agenda 

MATERIAIS ESPECÍFICOS

 1 bloco de papel quadriculado (uso compartilhado por Física e 

Matemática)

 1 compasso escolar (Matemática)

 caderno(s) ou fichário com divisões - para  06 disciplinas anuais e

06 semestrais 

(cursos temáticos de aprofundamento conceitual, inglês e 

educação física)

 01  pasta  incolor  transparente  A4  com  20  sacos  plásticos

(Espanhol) –  foi solicitada para 2020 e poderá ser utilizada

em 2021

 caderno (diário de bordo) para o processo de trabalho 

(Monografia)

 pasta arquivo para  material de pesquisa / trabalho(Monografia) –

não é necessário que seja pasta física…

Os alunos que estudaram no Colégio Equipe na 2ª série poderão dar continuidade aos

cadernos listados abaixo, que estiverem em condições de uso. 

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

(Curso Temático anual)

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

(História Geral)

 01 caderno universitário com 100 folhas (Biologia)

  01 caderno universitário com 100 folhas (Matemática)

 01 caderno universitário com 100 folhas (Física)

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

(Espanhol)

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

alfabético (História do Brasil - glossário)

O caderno-glossário de História do Brasil e o caderno de Espanhol deverão

ser os mesmos solicitados para 2019-2020.
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