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LISTA DE MATERIAIS DO 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO – 2019 
 

Coleção 360º -  Editora FTD 
(Livros de Volume único dividido em 3 partes – serão 

utilizados na 1ª, 2ª e 3ª Série/EM) 

 
Da coleção serão adotados os livros de: 

Literatura 
(Clenir Bellezi de Oliveira) 

Gramática 
(Mauro Ferreira) 

Matemática 
(Giovanni, Giovanni Jr.,Bonjorno,Paulo Câmara) 

Biologia 
(José Arnaldo Favaretto) 

Geografia 
(Edilson Adão e Laercio Furquim Jr.) 

Física 
(claudio Xavier e Benigno Barreto) 

Química 
(Dalton Franco) 

História 
(Alfredo Boulos Junior) 

 
Coleção OPEE - Editora FTD 

Educação Religiosa 
Empreendedorismo e Projeto de Vida 

Leo Fraiman - 1ª Série 
 

OBS: os livros serão vendidos pela própria 
editora, no Colégio, nos dias 

21/02/19 – das 18h às 21 horas   e 07/03/19 – 
7h30 às 19h30. 

 
______________________________________________ 

 

Laboratório de Ciências 
 

Jaleco de algodão branco, com manga longa. 
 

Óculos de proteção. 

 

 
 

Língua Inglesa – Editora Cambridge 
 

AMERICAN THINK 4  SB (full edition) somente o 
student's book. 

 
ISBN: 9781107598539 

 
OBS: Os livros serão comercializados pela 
própria editora, no Colégio, nos seguintes 
dias e horários: 21/02 – Das 18h à 21h. 
e 07/03 – Das 7h30min às 19h30min. 

 
 

Artes 
 

 1 caixa de lápis de colorir; 

 1 régua de 30 cm; 

 1 borracha; 

 1 lápis de desenho 6B ou 4B; 

 1 compasso; 

 1 tesoura sem ponta pequena; 

 1 tubo de cola; 

 Folhas A4 branca. 
 

OBS: 
 

 Todos os materiais solicitados serão 

utilizados no decorrer do ano. Ressaltamos 

a importância de todos os alunos terem 

estes materiais para o bom desenvolvimento 

das aulas. 

Ao longo do ano serão solicitados alguns materiais 
específicos para as atividades. O professor fará este 

pedido com no mínimo uma semana de 
antecedência. 

 

Obs. O aluno terá que ter um caderno para cada Componente Curricular, podendo utilizar os cadernos 
com divisão de matérias ou fichário.  


