
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ª série – Ensino Médio – 2021 

 
 
 
  LINGUAGENS 
 

   ARTE 
• 1 caderno • 1 régua de 30cm 
• 2 pincéis • Compasso 
• Lápis • 1 caixa de lápis de cor 24 cores 
• Lápis 6B • 1 estojo de canetinhas hidrocor 
• Borracha • 1 caixa de giz de cera (12 unidades – escolar) 
• Cola • 1 bloco para desenho Canson tamanho A3 
• Tesoura • 1 bloco para desenho Canson tamanho A4 
• Transferidor • 1 pasta para organizar atividades 
• Esquadro   

 
   Outros materiais alternativos serão solicitados durante o Ano 
   Letivo, próximo às atividades.  

 
   REDAÇÃO 
01 caderno ou folhas de monobloco 
01 pasta classificadora com sacos plásticos 

 
   LÍNGUA PORTUGUESA 
Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna.  
O material poderá ser adquirido somente pelo site:  
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre 

Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 

vezes sem acréscimo e com desconto. 

 
 Obra Literária 1: ASSIS, Machado de. Dom Casmurro. Disponível 
em: <http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv00180a.pdf>. 
 Obra Literária 2: Diário da queda. Michel Laub.  
Editora Companhia das Letras. 1ª Edição, 2011 
ISBN: 978-8535918175 
 Obra Literária 3:  KAFKA, Franz. A metamorfose. Disponível em: 
<http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua00106a.pdf>. 

 
   LITERATURA 
 

 Obra Literária 1:  Édipo Rei. Sófocles.  
 *Disponível na versão digital  
 Obra Literária 2:   Farsa de Inês Pereira, de Gil Vicente  
*Disponível na versão digital 
  Obra Literária 3:  O Uraguai, de Basílio da Gama  
*Disponível na versão digital 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
  CIÊNCIAS HUMANAS 
 

   HISTÓRIA 
Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna.  
O material poderá ser adquirido somente pelo site:  
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes 

sem acréscimo e com desconto. 

 
   SOCIOLOGIA, FILOSOFIA, GEOGRAFIA 
01 caderno para cada disciplina 
 

 Obra Literária 1: O mundo de Sofia. Jostein Gaarder.  
Editora: Companhia das Letras, 2012 

 
   ENSINO RELIGIOSO 

01 caderno 

 
 
  CIÊNCIAS DA NATUREZA 
 

   QUÍMICA 
Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna. O 
material poderá ser adquirido somente pelo site:  
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 

vezes sem acréscimo e com desconto. 

 
- Jaleco branco, manga longa, pode ser adquirido no Bazar 

 
   BIOLOGIA 
Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna. O 
material poderá ser adquirido somente pelo site:  
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 

vezes sem acréscimo e com desconto. 

 
   FÍSICA 
Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna. O 
material poderá ser adquirido somente pelo site:  
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 

vezes sem acréscimo e com desconto. 
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Obs.: Importante destacar que é necessário um material (caderno ou bloco) para registros escritos em todas as 
disciplinas além disso, todo o material deve estar identificado com o nome do estudante. 

 

O uso do UNIFORME é OBRIGATÓRIO para os dias de aula e atividades extracurriculares e 
poderá ser adquirido no BAZAR (Rua Morom). 

 
 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2021 

- Dia 10/02/2021: 7h30min até 11h55min – Início das aulas 
 

 

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site: 
www.passofundo.notredame.org.br 

 

 
 
 
 
 
   LÍNGUA ESTRANGEIRA (INGLÊS) 
Obra: Accelerate Level 1-  Accelerate Student Book and Exam 

Workbook (Brazil) 

ISBN: 978 - 0 -19 - 411675-6  
Laurie Blass, Louis Rogers, Mindy 
Longoni, Elisaveta Wrangell 
Series consultant: Aírton Pozo de Mattos 
Oxford 
 
 
 
 
 
 
 
    

   LÍNGUA ESTRANGEIRA (ESPANHOL) 
Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna.  
O material poderá ser adquirido somente pelo site: 
www.modernacompartilha.com.br   clicando em Compre 

Aqui.  

Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 

vezes sem acréscimo e com desconto. 

  
Sugestão: Dicionário de Espanhol  
 

 
 

 Obra Literária: Cuentos de Eva Luna  
Autora:  Isabel Allende 
Editora: Contemporânea  
ISBN: 9788497592529 
*Também disponível em PDF de forma gratuita 
 

 
 
 
 
 
   MATEMÁTICA 
 

Será adotado o livro digital personalizado da Editora Moderna.  
O material poderá ser adquirido somente pelo site: 
www.modernacompartilha.com.br clicando em Compre Aqui.  
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 

vezes sem acréscimo e com desconto. 

 
 

 
   DESENHO GEOMÉTRICO 
- Pasta classificador – com sacos plásticos dentro 
- Transferidor 
- Compasso 
- Esquadros (90º, 30º, 60º) e (90º, 45º, 45º) 
- Régua de 30 cm 
- Folha A4 
-  
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