
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

ÁREA DE LINGUAGENS 

LÍNGUA PORTUGUESA  
 
1º semestre   
Leitura obrigatória: Poemas da Recordação e outros movimentos 
                                    Autora: Conceição Evaristo 
                                    Editora: Malê 
                                    ISBN: 9788592736118 
 

LITERATURA  
Leituras indicadas por semestre:  
 
Leituras Obrigatórias UFRGS  
As 12 obras serão trabalhadas pelo professor durante o ano letivo. A 
aquisição das obras é indicada pela Escola. As quatro obras restantes 
serão solicitadas após a divulgação pela Coperse da UFRGS.  

 

 Ponciá Vicêncio   
   Autora: Conceição Evaristo    

 Construção (Álbum) 
    Autor: Chico Buarque   

 Caderno de Memórias Coloniais   
Autora: Isabela Figueiredo    

 Deixa o quarto como está   
    Autor: Amílcar Bettega 

 Lisístrata 
    Autor: Aristófanes 

 Várias Histórias 
    Autor: Machado de Assis  

 A Falência  
Autora: Júlia Lopes de Almeida  

 Coral e outros poemas   
Autora: Sophia de Mello Breyner Andresen    

 

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.  
 

Atenção! 
O material específico das aulas e projetos interdisciplinares de Arte  
será coletivo e com cobrança de taxa de R$25,00, no 1º e 2º 
semestres, nos docs de abril e agosto.  
 

LÍNGUA ESPANHOLA E LÍNGUA INGLESA 

Material de referência interdisciplinar produzido pela Equipe de 
Professores da Escola (cobrança no doc de abril e maio). 

 
Livro literário: será indicado no decorrer do ano letivo. 

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

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

 

MATEMÁTICA 
 01 régua 

 01 transferidor 180º 

 01 compasso 

 01 kit de esquadros 
 

Material de estudo para as aulas será entregue impresso em 
módulos e compartilhado no João 24 horas. 

 
 

 

 

 

 

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 e FÍSICA 

 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 pela equipe docente, 
ao longo do ano letivo. 
 

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 e GEOGRAFIA 

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

 

SOCIOLOGIA 

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

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 

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

 

PROJETO DE VIDA E TUTORIA 
Será utilizada a mesma pasta, fichário ou catálogo dos outros 
componentes curriculares. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


