
 
 
 

 
 
 

MATERIAL DIDÁTICO – 2020 – ENSINO MÉDIO – 1ª Série 
  
  ORIENTAÇÕES: 

1. Os livros e as leituras obrigatórias estão a seguir indicados de acordo com a demanda de cada                  
componente curricular. Os mesmos deverão ser adquiridos conforme orientação especificada no campo do             
componente;  

2. Sugerimos a reutilização de materiais do ano anterior sempre que possível; 
3. O bloco do CT deve ser adquirido na Biblioteca; 
4. No primeiro dia de aula, o estudante deve trazer um caderno ou bloco de rascunho e estojo                  

contendo: 02 lápis pretos; 01 caneta azul; 01 caneta preta; 01 tesoura sem ponta; 01 borracha; 01 apontador;                  
01 cola; 01 régua; 

 
5. LIVROS/MATERIAIS DIDÁTICOS QUE DEVERÃO SER ADQUIRIDOS: 

 
 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

⚫ VEREDA DIGITAL GRAMÁTICA - Gramática em textos – Thelma de Carvalho            
Guimarães – Parte I, II e III – Editora Moderna – 1ªed.  
⚫ INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS - desenvolvendo a competência leitora - William           
Cereja e Ciley Cleto - 3ªed. - Editora Atual 
⚫ Dicionário Mini-Houaiss - Antônio Houaiss, Mauro de Salles Villar e Francisco            
Manoel de Mello Franco – Ed. Moderna (adaptado à reforma ortográfica) 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

REDAÇÃO  ⚫ VEREDA DIGITAL - Produção de Textos – Thelma de Carvalho Guimarães - Parte I,               
II e III – Editora Moderna – 1ªed.  
⚫ Um bloco do CT 

LITERATURA  ⚫ VEREDA DIGITAL LITERATURA - Literatura Brasileira e Portuguesa – Fernando           
Marcílio – Parte I, II e III – Editora Moderna – 1ªed. 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 
⚫ Leituras obrigatórias 

LÍNGUA INGLESA Para nível intermediário e avançado: 
Livro didático: Access 1 – Student Book  – Autor: Luiz Otávio Barros - Editora 
Richmond. 1ª ed. ISBN: 9788516104580  
 
⚫ Dicionário inglês/port-port/inglês – Sugestão: The Landmark Dictionary  - Editora 
Richmond 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

LÍNGUA ALEMÃ 
 

⚫ Livro didático: Beste Freunde A 2.2 – (livro novo) + Caderno de exercícios:              
Arbeitsbuch - Editora: Hueber 
⚫ Dicionário – Sugestão: Michaelis - Dicionário Escolar Alemão/Port. Port./Alemão          
- Nova Ortografia - Keller, Alfred J. 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

LÍNGUA ESPANHOLA 
 

⚫ Livro didático:  Nuevo Listo – Volume único – Editora Santillana – ISBN: 
9788516082178 
⚫ Dicionário – Sugestão: Dicionário Santillana para estudantes - Miguel Diaz y            
García Talavera - Editora Moderna 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

ARTES Os materiais serão solicitados durante o ano letivo 



EDUCAÇÃO FÍSICA ⚫Uniforme do CT, exceto calça e bermuda jeans; calçados devem ser esportivos;            
todas as peças devem estar identificadas. Durante as aulas, estudantes de cabelo            
comprido deverão mantê-lo preso. 

GEOGRAFIA  
 

⚫ VEREDA DIGITAL GEOGRAFIA – Contextos e Redes – Ângela Correa da Silva, 
Nelson Bacic Olic e Ruy Lozano – Parte I, II e III – Editora Moderna – 2ªed.  
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

HISTÓRIA ⚫ VEREDA DIGITAL HISTÓRIA - Das cavernas ao terceiro milênio – Patrícia Ramos 
Braick e Myriam Becho Mota – Parte I, II e III – Editora Moderna – 5ªed.  
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

FILOSOFIA  ⚫ VEREDA DIGITAL FILOSOFIA - Filosofar com textos – Maria Lúcia de Arruda 
Aranha – Parte I e II – Editora Moderna – 2ªed. 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

BIOLOGIA ⚫ VEREDA DIGITAL BIOLOGIA – Fundamentos da Biologia Moderna – Amabis &            
Martho – Parte I, II e III – Editora Moderna – 5ªed.  
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 
⚫ Um guarda-pó/jaleco branco de mangas compridas. O mesmo será usado nas            
aulas de Química 

QUÍMICA  ⚫ CONEXÕES COM A QUÍMICA – Marcelo Dias Pulido – Parte I, II e III – Editora                 
Moderna – 1ªed.  
⚫ Um guarda-pó/jaleco branco de mangas compridas. O mesmo será usado nas            
aulas de Biologia 
⚫ Uma tabela periódica atualizada 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

FÍSICA ⚫ VEREDA DIGITAL FÍSICA – Nicolau Gilberto Ferraro, Carlos Magno A. Torres e             
Paulo César M. Penteado – Parte I, II e III – Editora Moderna – 2ªed.  
⚫ 1 calculadora científica 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 
⚫ Bloco de folhas (milimetrada ou quadriculada) 
⚫ Livro: A Volta ao Mundo em 80 dias -Julio Verne 

MATEMÁTICA ⚫ VEREDA DIGITAL MATEMÁTICA – Conexões com a Matemática – Fábio Martins            
de Leonardo – Parte I, II e III – Editora Moderna – 2ªed.  
⚫ Régua, transferidor, compasso, 1 calculadora científica 
⚫ Um caderno exclusivo que pode ser usado durante todo Ensino Médio 

 
 
6. LEITURAS INDICADAS – PROJETO ALUNO LEITOR 

No componente curricular de Literatura são indicadas leituras com o objetivo de contribuir para a               
formação literária de cada estudante. Nesse sentido, é importante que o estudante inicie a sua biblioteca                
pessoal adquirindo algumas obras. Além disso, a aquisição do livro permite destaques no texto, anotações e                
leituras mais aprofundadas, o que será avaliado no componente curricular.  

 
 

1ºtrimestre 2ºtrimestre  3ºtrimestre  

Moby Dick –  Herman Melville  LIVRO DO PROJETO AUTOR    
PRESENTE  

A menina que roubava livros – 
Markus Zusak 

Frankenstein – Mary Shelley 
 

As meninas - Lygia Fagundes     
Telles 

Estes títulos representam uma indicação para compor a biblioteca pessoal do estudante, por isso              
salientamos a importância de cada estudante dispor das obras. 
 



Observação: Pedimos, por gentileza, que os livros sejam nas versões originais (em Língua Portuguesa), não               
adaptadas. 

 
7.  ATENÇÃO: 
 

- Os livros didáticos da Editora Moderna/Salamandra/Richmond/Santillana poderão ser adquiridos          
diretamente pelo site www.modernacompartilha.com.br como também em alguma livraria de preferência.           
No site, para adquirir o kit completo dos materiais que serão utilizados durante o ano letivo, a editora                  
informa condição de parcelamento em até 10X sem acréscimo nos cartões Visa, Mastercard, Elo, Hipercard,               
Diners Club e American Express. Nos dias 18 e 19 de fevereiro, nos turnos da manhã, tarde e noite, teremos                    
um plantão das editoras na Biblioteca do CT para auxiliar as famílias que não conseguiram efetuar a compra                  
pelo site. Para quem desejar realizar a compra dos livros da Editora Moderna/Salamandra/Richmond/             
Santillana aqui no CT, poderá efetuar o pagamento com cartão de crédito, com possibilidade de               
parcelamento em até 10 vezes.  

- O livro didático de Língua Alemã também poderá ser adquirido na Biblioteca do CT nos dias 18 e 19 de                     
fevereiro ou em alguma livraria de sua preferência. 

- Os livros do Projeto Aluno Leitor de outra(s) editora(s) deverão ser adquiridos via internet ou em alguma                  
livraria de sua preferência. 

- AUTOR PRESENTE 2020: no mês de MAIO, estará à disposição para compra, na Biblioteca, a obra para a                   
realização do projeto Autor Presente.  
 *informamos que os acertos serão realizados diretamente com cada editora. Dessa forma, parcelamentos             
com cheque serão individualizados. 

 

 
 
 
 
INÍCIO DAS AULAS: 17/02/2020. 

http://www.modernacompartilha.com.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/

