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LISTA DE MATERIAIS E DE LIVROS 2021

3a SÉRIE

ENSINO MÉDIO

I. MATERIAL DIDÁTICO DE USO COLETIVO
Prazo de entrega: 12 de janeiro de 2021 (manhã: das 7h30 às 11h30; tarde: das 13h15 às 17h30).
• 4 (quatro) resmas de papel A4 e 4 (quatro) resmas de papel A3 para o material didático produzido pela Escola.

II. DATA DE INÍCIO E HORÁRIO DAS AULAS
• 25 de janeiro de 2021 (segunda-feira) - Prédio Euzir Ribeiro - Entrada e saída pela Rua 24 de Janeiro.
• Turno tarde: Segunda a sexta, das 13h20 às 20h50, e aos sábados, das 7h30 às 11h40.
Na opção de ensino híbrido (presencial e remoto), as turmas serão divididas em Grupo 1 e Grupo 2. Exemplo: em uma
semana, o Grupo 1 terá aula presencial na segunda-feira, na quarta-feira e na sexta-feira; o Grupo 2, por sua vez, terá
aula presencial na terça-feira e na quinta-feira. Nos dias em que o aluno não estiver na Escola, deverá assistir às aulas

online, que serão transmitidas de maneira simultânea. Na semana seguinte, invertem-se os grupos.
OBS.: A listagem dos grupos será divulgada no site da Escola – www.dombarreto.g12.br

III. UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO
(De acordo com a cláusula IV do Contrato de Prestação de Serviços)
• Camisa de malha com o logotipo da Escola e desenho da Bandeira Nacional na manga esquerda;
• Calça comprida de tecido santista azul;
• Tênis, cadarços e meias brancos;
• 2 (duas) máscaras (uma branca e uma azul, nos mesmos tons da farda) ou máscaras
descartáveis de tripla proteção, de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS);
• Garrafinha de água individual identificada com o nome do aluno.
OBSERVAÇÕES:
• Exige-se o uso diário da farda, a partir do 1o dia de aula;
• Não serão aceitos modelos de calça ou de camisa fora do padrão estabelecido pela Escola;
• A aquisição do agasalho é opcional. Caso seja adquirido, deve ser na cor branca, com o logotipo
da Escola;
• Não será permitido o uso de sandálias.
SUGESTÕES:
• Embalagem para as máscaras limpas e outra para as máscaras sujas;

Uniforme para uso diário

• Face shield;
• Álcool em gel 70% ou álcool em spray (para uso individual).

IV. RELAÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS
Observação: o(a) aluno(a) pode usar como bibliografia de apoio os livros adotados na 1ª e 2ª Séries do Ensino Médio.

• APOSTILAS DO BERNOULLI A SEREM ADQUIRIDAS NA SECRETARIA DA ESCOLA.

PORTUGUÊS

Linguagens, Códigos e suas Tecnologias. Uma trajetória  
pelas competências do ENEM - de 2009 a 2019.
Autora: Teresinha Ferreira.
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OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:
Além dos livros solicitados, os professores utilizarão materiais complementares, como o Projeto Algodoeiro, produzidos de acordo com os parâmetros de orientação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC), de forma que as
competências e as habilidades sejam desenvolvidas pelos alunos.

PRODUÇÃO DE TEXTO
1.

Caderno de Temas IDB. 3ª Série do Ensino Médio e Pré-ENEM. 8ª ed. Teresina, 2021.
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MATEMÁTICA
1.

O material será repassado pelos professores em forma de apostila.
Livro adotado para o curso extra: Passaporte ENEM. Autor: Luiz Roberto Dante. 1ª
Edição, 2019. Editora do Brasil.
Obs.: o livro contém uma revisão completa do conteúdo, resoluções passo a passo e
mais de 500 exercícios.

LITERATURA
OBRAS LITERÁRIAS
1.

SUASSUNA, Ariano.  Auto da
Compadecida. 35ª Ed. São
Paulo: Editora Agir, 2013 (ou
qualquer editora).

2.

M AT O S , G r e g ó r i o d e .
Poemas Escolhidos
de Gregório de Matos.
Seleção e Prefácio de José
Miguel Wisnik. Rio de
Janeiro: Companhia das
Letras, Edição Vestibular,
2011.

3.

VIEIRA, Padre Antônio. Sermão
da Sexagésima. São Paulo:
Editora Itatiaia, 2008.

4.

QUEIRÓS, Eça de. A
R e l í q u i a . S ã o Pa u l o :
Editora L&PM. Edição de
Bolso, 1998 (ou qualquer
editora).

5.

ANDRADE, Carlos Drummond
de. Claro Enigma. São Paulo:
Cia. Editora das Letras, 2012 (ou
qualquer editora).

6. R A M O S , G r a c i l i a n o .
Angústia. Rio de Janeiro:
Editora Record, 2013 (ou
qualquer editora).

1.

Lyndon Johnson B. de souza (organizador). 1977 até 2020, 1ª e 2ª fase.

BIOLOGIA
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