
 
 

 

 

Carta de Pero Vaz de 
Caminha   
Autor: Sílvio Castro   
Editora: L&PM Pocket   
ISBN: 9788525412676  
 

Cantigas Trovadorescas 
(seleção do professor) 
Autor: (Diversos autores) 
 
 

Don Quixote 
Autor:  Miguel de Cervantes; 
Walcyr Carrasco (adap.) 
Editora:  Moderna 
ISBN:  9788516079444 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

ÁREA DE LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA (contempla Redação) 

 1 Pasta Catálogo tamanho A4 com 30 sacos plásticos (reutilizar de 
anos anteriores) 
Livro Literário que será trabalhado no início das aulas – leitura 
obrigatória em parceria com Literatura: Maus 

                                                           Autor: Art Spiegelman 
                                                                          Editora: Companhia das Letras 

                                                              ISBN: 9788535906288 

 
LITERATURA  
 
Leituras indicadas por semestre: 
1º semestre  
Contos da Cantuária 
Autor: Geoffrey Chaucer 
Editora: Penguin-Companhia 
ISBN: 9788563560803 
 
 
 
As Viagens 
Autor: Marco Polo 
Editora:  Martin Claret 
ISBN: 9788544000724 

 
 
 
2º semestre   
Poemas 
(seleção do professor) 
Autor: Gregório de Matos Guerra 
 
Contos  
(seleção do professor) 
Autor: Marquês de Sade 
 
 

EDUCAÇÃO FÍSICA 

 Uniforme adequado às práticas esportivas 

 Uso de tênis 

 

 

 

 

 

MÚSICA 

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

 Curadoria de materiais complementares e bibliografias de apoio 
para pesquisa e estudo serão disponibilizadas pelo professor, ao longo 
do ano letivo. 

 

 Para aquisição dos materiais - projetos interdisciplinares de Música - 
será cobrada taxa anual no doc de abril, no valor de 10 reais. 

 

LÍNGUA ESPANHOLA 

  Serão utilizados os livros literários e dicionários da Biblioteca da 
Escola. 
 

LÍNGUA INGLESA  

 1 dicionário – Sugestão: DICIONÁRIO OXFORD ESCOLAR PARA                                            
ESTUDANTES BRASILEIROS DE INGLÊS 

       Editora: Oxford do Brasil    
   ISBN: 9780194403566  
   Obs: O mesmo utilizado nos anos anteriores.  

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA  

Materiais para uso ao longo do Ensino Médio, nas aulas de 
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). 

 

 

 

PARA USO DIÁRIO 
- Estojo contendo lápis ou lapiseira, borracha, apontador, caneta esferográfica azul ou preta, régua, caneta marca-texto, corretivo de boa 
qualidade.  
- Cadernos: são de livre escolha dos estudantes e poderão ser utilizados para mais de um componente curricular, com divisórias.  
- Uma garrafa para água, devidamente identificada. 
- O calendário da Plataforma do João 24 horas será utilizado como agenda virtual da turma.  

 



 
 

 

 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

BIOLOGIA 

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

FÍSICA 

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

QUÍMICA 

Material de referência (semestral) 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 
 
 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

HISTÓRIA  

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

GEOGRAFIA 

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

SOCIOLOGIA 

Livro literário: Aprendendo a pensar com a Sociologia 
Autores:Zygmunt Bauman e Tim May  
Editora Zahar 
ISBN: 9786559790746 

FILOSOFIA 

Material de referência (anual) produzido pela Equipe de Professores 
da Escola (cobrança nos docs de abril e maio). 

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

 

 

 

 

 

 

PROJETO DE VIDA E TUTORIAS 

 01 pasta catálogo com espiral (GVM, Yes*), com 20 sacos plásticos 
transparentes para construção do Portfólio que será utilizado no 
Ensino Médio: PortVIDA. A mesma pasta utilizada em 2022.   
 

Importante 
 

 Os Itinerários Formativos em seus Núcleos de Aprofundamento e 
Eletivas poderão demandar materiais específicos para as aulas. Como 
as escolhas se darão de forma efetiva no 1º mês de aula, necessidades 
e detalhes também serão divulgados aos estudantes para organização 
neste período. 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


