LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS E MATERIAIS ESPECÍFICOS DE CADA DISCIPLINA 1º ANO 2019

Disciplina

Livro e material didático de uso
obrigatório

Indicações bibliográficas de
apoio

Material de anotações e
outros

Arte

Não é solicitado

Serão indicadas cópias de textos e
apostilas ao longo do ano

Serão solicitados materiais
específicos por etapa, de acordo
com os conteúdos trabalhados.

Biologia para um planeta sustentável.
Volume Único, 1ª edição.

Biologia

Autores: Armênio Uzunian e Ernesto Birner.
São Paulo, Editora Harbra, 2017.
ISBN 978-85-294-0488-2

Textos paradidáticos serão indicados
no decorrer do curso e deverão ser
arquivados na pasta com plásticos

(Vem dividido em 3 partes + caderno de
exercícios)
ENLACES - Español para jóvenes
brasileños. Volume Único.
Espanhol

Autores: Soraia Osman, Neide Elias, Sonia
Izquierdo, Priscila Reis. Editora SGEL Sociedad Geneneral Española de Librería

Filosofia

Não é solicitado

1 caderno ou fichário para
anotações e resoluções de
exercícios
1 pasta com plásticos (no mínimo
20 plásticos)

Dicionário – COLLINS GEM –
Espanhol – Português / Português–
Espanhol

Caderno para anotações e resolução
de exercícios

Poderão ser indicadas ao longo do
curso

1 caderno

Física Geral para o Ensino Médio
Física

Volume único – 2ª edição

Não solicitado

1 caderno ou fichário para anotação
e resoluções de exercícios

Apostilas e textos serão indicados no
início de 2018 e no decorrer do curso

 Calculadora financeira HP 12C
 1 caderno de 100 folhas
 1 pendrive 8GB

Autores: Roque Matias e André Frattezi,
Editora Harbra.
Fundamentos da
Administração

Não é solicitado

Projeto Tutoria

Não é solicitado

Não é solicitado nenhum material
específico
Calculadora financeira HP 12C

Contabilidade Gerencial

Não é solicitado

Apostilas e bibliografias específicas
serão indicadas no início e no decorrer
do ano.

Território e sociedade no mundo
globalizado - Ensino Médio
Geografia

Autores: Elian Alabi Lucci, Anselmo Lázaro
Branco, Cláudio Mendonça.

Não é solicitado

Autor: Alfredo Boulo Júnior. Última edição.

1 caixa de lápis de cor (12 cores);
1 pasta simples, de papel, para
arquivo de folhas tamanho A4.

Ed. Saraiva (Prédios/camelos na capa)

História

1 pasta com plásticos (no mínimo
20 plásticos)
1 Caderno ou fichário para
anotações em aula;

Volume Único – 2ª Edição, 2014.

História – Sociedade & Cidadania.
Ensino Médio. Volume Único - Ed. FTD.

1 caderno para anotações

Obras literárias poderão ser
solicitadas ao longo do ano para
realização de trabalhos
interdisciplinares

1 caderno ou fichário para
anotações

Tecnologias Aplicadas
aos Negócios

Não é solicitado

Poderão ser indicadas ao longo do
curso

Inglês

Será solicitado em fevereiro, após prova
para nivelamento da turma

Dicionário Português /Inglês

Língua

360º Gêneros em Rede: PRODUÇÃO DE
TEXTO. Volume Único, Editora FTD.
Autores: Maria Inês Campos e Regina Braz
Rocha

Portuguesa

Literatura

Matemática

Oxford Dicionário Escolar ou Longman

Conexões com a Matemática. Vereda
Digital, Volume único. Editora Moderna.
Autores: Fábio Martins de Leonardo e
Willian Raphael Silva

1 caderno ou fichário para
anotações
2 cadernos ou fichário organizado
separadamente para anotações

Minidicionário da Língua Portuguesa
(Nova Ortografia)

360º Aprender e Praticar GRAMÁTICA.
Volume Único, Editora FTD. Autor: Mauro
Ferreira
Não será adotado livro didático.

1 pendrive de 8GB

1 pasta com 50 plásticos para
colecionar todas as atividades e
apostilas entregues.
Bloco de redação (adquirido
posteriormente na Escola)

Apostilas, obras literárias e textos
serão indicados no início do ano e ao
longo do curso.

1 caderno ou fichário para
anotações

Não é solicitado

1 caderno ou fichário para
anotações

1 caderno para anotações

Direito

Não será adotado livro didático

Apostilas e textos serão indicados no
decorrer do ano.

Educação Financeira

Não será adotado livro didático

Serão indicadas ao longo do curso

Calculadora financeira HP 12C
1 caderno para anotações

Desenvolvimento
Humano

Não é solicitado
Conexões com a Química

Química

Volume único, Editora Moderna.
Autor: Marcelo Dias Pulido – 1ª Edição.
(Capa com foto de um pé no patins)









Textos serão indicados no decorrer do
curso
1 tabela periódica cujo modelo será
divulgado pela professora e poderá
ser adquirida no serviço de xerox da
Escola

1 caderno

1 caderno ou fichário para
anotações
1 pasta arquivo

A Calculadora Financeira e o pendrive 8GB são utilizados em mais de uma disciplina, conforme discriminado acima.
O(A) aluno(a) deve portar, diariamente, além dos livros referentes às aulas do dia, material completo para as anotações de aulas (fichário ou cadernos,
lápis, canetas, lapiseiras, borracha, apontador, cola etc. Não incluir corretivo ou estiletes).
O(A) aluno(a) que tiver dificuldade de se organizar, deve optar pelo uso de cadernos ou ficar muito atento para o uso de fichários, para que o material
sempre esteja completo e devidamente organizado e arquivado.
Importante ter pasta para arquivar textos, apostilas, exercícios e provas de cada disciplina, separadamente, e mantê-la constantemente na mochila, para
facilitar a organização do(a) aluno(a).
Ao iniciar o processo de compra do material necessário, o(a) aluno(a) já pode desenvolver sua habilidade de negociação, fazendo orçamentos, escolhendo
inteligentemente o material, verificando o custo-benefício de cada opção, e já deve estar ciente de que esta é uma tarefa do aluno também, e não apenas
dos pais.
Aconselhamos que observem bem os títulos dos livros, bem como os autores, a edição e demais informações para efetuar a compra dos livros corretos.
Recomendamos, aos interessados por livros usados, consultarem o site www.estantevirtual.com.br.
Em caso de dúvidas na hora da compra, recomendamos fazer contato na Escola para confirmação do livro correto.

