
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

  

  

  

  

  

  

 

ÁREA DE LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO 
1º semestre   
Leitura obrigatória: Torto Arado 
Itamar Vieira Junior 
Editora: Todavia 
ISBN: 978- 6580309313 

   
LITERATURA 
Leituras indicadas por semestre: 
 
1º semestre 
Poemas Românticos (seleção do professor)   
  
Úrsula   
Autor: Maria Firmina dos Reis    
Editora: Companhia das Letras & Penguin    
ISBN 9788582850817   
  
Navio Negreiro   
Autor: Castro Alves   
Editora: Saraiva   
ISBN: 9788502067172   
  
2º semestre  
Poesias Parnasianas e Simbolistas (seleção do professor)   
 
Contos definitivos   
Autor: Machado de Assis   
Editora: Leitura XXI  
ISBN: 9788586880124   

 
 EDUCAÇÃO FÍSICA 
 Uniforme adequado às práticas esportivas 

 Uso de tênis 

 
 

 

 

 

ARTE  

Para entregar no primeiro dia de aula de Arte (ficará na Escola):  

 02 revistas com fotos coloridas para recorte;  

 02 folhas de raio X; 

 01 pacote ou 01 bloco A4 200g/m2 20 folhas CANSON ou outra 
marca.  

Ecobag com os seguintes materiais para uso nas aulas de Arte:  

 estojo completo (o mesmo utilizado em sala de aula)  

 cola líquida (PVA)  

 01 caneta preta ponta fina STABILO* ou similar FINE 0,4 

 01 pincel atômico preto  

 02 lápis 6B 

 02 lápis HB 

 01 conjunto de lápis de cor aquarela com pincel  

 jogo de tintas: têmpera/guache 6 cores 15ml cada ACRILEX*, ou 
outra marca 

 01 caixa de Giz Pastel Oleoso 

 05 folhas papel carbono A4 

 01 pincel para aquarela KERAMIK*, ou outra marca, redondo nº4  

 01 caderneta para diário de bordo - pode ser uma agenda velha 

 01 bloco de desenho A4 (preferencialmente gramatura de 180 a 
300) 
 

Atenção!   
O material específico das aulas e projetos interdisciplinares de Arte 
será coletivo e com cobrança de taxa de R$35,00, no 1º e 2º 
semestres, nos docs de abril e agosto. 
 

LÍNGUA ESPANHOLA 

 
Livro didático utilizado na 1ª série - Nuevo Prisma Fusión A1/A2 Libro 
del Alumno 
Autor: Equipo Nuevo Prisma 
Editora: Editorial /Edinumen S.L. 
ISBN 8498485207 
Livro literário: será indicado no decorrer do ano letivo. 

 

PARA USO DIÁRIO 
- Estojo contendo lápis ou lapiseira, borracha, apontador, caneta esferográfica azul ou preta, lápis de cor, 01 conjunto de caneta hidrocor 
ponta média (Pilot*), régua, caneta marca-texto, tesoura sem ponta, cola bastão 40g (preferencialmente Scotch*), corretivo de boa qualidade 
e 01 pacote de marcadores de página removíveis coloridos, tipo Post-it notas*. 
- Cadernos: são de livre escolha dos estudantes e poderão ser utilizados para mais de um componente curricular, com divisórias. O número 
de páginas, em caso de cadernos avulsos, deve ser reduzido 
- Uma pasta fichário ou catálogo com sacos plásticos transparentes, com divisórias por componente curricular, para transportar e arquivar 
folhas e organizar materiais diários. 
- Uma garrafa para água, devidamente identificada. 
- O calendário da Plataforma do João 24 horas será utilizado como agenda virtual da turma.  
- Para continuidade do projeto híbrido (experiências de aprendizagem virtuais e presenciais) incentivaremos que, em 2022, seja possível 
implementar de forma gradativa e opcional o uso de dispositivo móvel como parte do material escolar: tablet, laptop, celular, entre outros, 
em capa específica e protegido, tendo em vista o manuseio e o cuidado em deslocamentos.  
- Lembre-se do material que passou a fazer parte da sua vida na Pandemia: álcool em gel, máscaras de reserva e estojo para guardar 
máscaras sujas e limpas. 
- A sugestão de marcas* ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio dos materiais. 

 



 

 

 

 

 

LÍNGUA INGLESA  

 1 dicionário – Sugestão: Oxford Escolar Ing/Port/ Port/Ing  
Autor: Oxford / Editora: Oxford do Brasil    
ISBN: 9780194419505  
Obs: O mesmo utilizado nos anos anteriores.  

 

Livro Didático: Perspectives - AmE - 2 – Student - com 
Online Workbook Book (FULL EDITION o mesmo livro utilizado na 1ª 
série/2021) 
Autor: David Bohlke  
Editora: National Geographic Learning - Cengage Learning  
ISBN: 9781337808033  
 
Livro literário: será indicado no decorrer do ano letivo. 

ÁREA DE MATEMÁTICA  

MATEMÁTICA 
 01 régua 

 01 transferidor 180º 

 01 compasso 

 01 kit de esquadros 
 

Material de referência (2 módulos por semestre) produzido pela 
Equipe de Professores da Escola (cobrança nos docs de abril e junho e, 
no 2º semestre, em agosto e outubro). 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

BIOLOGIA, FÍSICA E QUÍMICA 

Livro literário que será trabalhado no componente curricular de 
Biologia:  
 
GENÉTICA, escolhas que os nossos avós não faziam. Mayana Zatz. Ed. 
Globo. 144 pgs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 01 jaleco para uso no Laboratório 

 Material de referência (semestral) – para cada componente 
curricular – produzido pela Equipe de Professores da Escola 
(cobrança nos docs de abril e maio e, no 2º semestre, em agosto e 
setembro). 

 01 tabela periódica completa 

Curadoria de materiais complementares e bibliografias de apoio 
para pesquisa e estudo serão disponibilizadas pela equipe docente 
da ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA, ao longo do ano letivo. 

 

 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

HISTÓRIA e GEOGRAFIA 

 Materiais de apoio para as aulas serão disponibilizados, 
semanalmente, no João 24 horas.  

 

SOCIOLOGIA 

Livro literário: Aprendendo a pensar com a Sociologia 
Zygmunt Bauman e Tim May  
Editora Zahar 
ISBN: 9788537801970 

Curadoria de materiais complementares e bibliografias de apoio 
para pesquisa e estudo serão disponibilizadas pela equipe docente 
da ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS, ao longo do ano letivo. 

 

FILOSOFIA 

 Livro didático – o mesmo da 1ª série: 
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. Filosofar com textos: temas e 

história da filosofia. São Paulo: Moderna, 2017. 
 

PROJETO DE VIDA E TUTORIAS 

 01 pasta catálogo (a mesma utilizada na 1ª série) com espiral (GVM, 
Yes*), contendo 20 sacos plásticos transparentes  para construção 
do Portfólio, que será utilizado na 2ª e 3ª séries do Ensino Médio: 
PortVIDA.  
 

 
Importante  
 

 A Escola iniciou um processo de construção de materiais de 
referência, em alguns componentes curriculares, produzidos pela 
Equipe de Professores. Será uma construção no Núcleo da Juventude, 
de forma gradual, criteriosa e cuidadosa.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


