
 
 

Lista de Material Para o 1º Ano do Ensino Médio – 2020 
 
Materiais comuns a várias disciplinas 

• Bloco personalizado da escola 

• Borracha macia 

• Caderno para cada disciplina 

• 30 folhas A3 

• 1 pacote de folhas coloridas 

• Caneta hidrocor 

• Canetas 

• Cola 

• Compasso 

• Esquadros (1 jogo) 

• Lápis de cor 

• Lápis ou lapiseira 

• Régua 

• Tesoura 

• Transferidor 

 
Química 

 Tabela Periódica com Tabela de Provas. 

 

Educação Artística 

• 50 folhas de desenho A4 

• 30 folhas A3 

• 1 caneta preta para retroprojetor. 

 

Importante:  

• Todos os materiais do aluno devem estar devidamente identificados. 
• Ao adquirir os materiais, sugerimos que procurem observar o peso dos mesmos, pois 

cadernos de capa dura são bem mais pesados que outros; o mesmo se refere à mochila. 

Procure optar por materiais mais leves. 

• Os materiais do ano anterior, que se encontram em bom estado, podem ser utilizados.  

• Para Educação Física, recomenda-se o uso de tênis adequado anatomicamente para 

absorver impactos. Evitar tênis tipo AllStar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Livros adotados da Editora Moderna 

 
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no 

endereço www.modernacompartilha.com.br, clicando em Compre Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto. 

 

 Ao adquirir os livros, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta com conteúdos digitais 

exclusivos, que serão utilizados em sala de aula e em casa, integrando o Projeto Compartilha Start. 

 A aquisição dos livros impressos vem acompanhada de um login e senha, que habilitam o aluno a 

baixar sua versão digital do livro e a acessar as diferentes ferramentas da Rede Compartilha Start. 

 Os livros serão utilizados já a partir da primeira semana de aula; portanto, para que os livros estejam 

disponíveis no Colégio nesse período, é necessário efetuar a compra até o dia 31/01/2020, em função 

da logística de entrega.  

No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no período de (INSERIR DATA), 

mediante apresentação do comprovante de pagamento (somente kits completos contendo todas as 

obras da Editora Moderna adotados para a série). Livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados 

para a residência do aluno. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Livros Didáticos para o 1º Ano do Ensino Médio – 2020 
 

 Literatura (ISBN 978-85-418-0999-3) 

Ser Protagonista - Box - Literatura 

Edições SM 

 

 Língua Portuguesa (ISBN 978-85-5769-011-0) (Novo) 

Livro:  Interpretação de textos: desenvolvendo a competência leitora. 

Volume único  

Autores: Cereja, William Roberto e Cleto, Ciley 

3º Edição 

Editora: Atual 

 

 Língua Inglesa     
Obs: Não adquirir até a prova de nivelamento no início do ano letivo. 

Iniciantes: American English File 1A (ISBN 978-19-47-7622-6) 

Multi-pack (student book + work book) 

Second Edition 

Editora: Oxford 

 

Avançados: American English File 2B (ISBN 978-19-47-7625-7) 

Second Edition 

Multi-pack (student book + work book) 

Second Edition 

Editora: Oxford 

    

 Filosofia (ISBN 978-85-16-10707-9) 

Livro: Filosofar com Texto: Temas e História da Filosofia 

Autores: Maria Lucia de Arruda Aranha  

Vereda Digital – Partes I e II - Volume Único 

2ª edição 

Editora: Moderna  

 

 Sociologia (ISBN  978-85-16-10711-6) 

Sociologia em Movimento 

Autores: Afrânio Silva, Bruno Loureiro 

Vereda Digital – Partes I e II - Volume Único 

2ª Edição 

Editora:  Moderna 

 

 História (ISBN 978-85-16-10709-3)   

     Livro: História – Das Cavernas ao Terceiro Milênio 

     Volume Único 

     Autores Patrícia Ramos Braick e Myriam Becho Mota 

Editora: Moderna 

 
Dicionário da Língua Portuguesa com a Nova Ortografia 

 


