
 
 
 

  
 

 

PARA USO DIÁRIO- trazer diariamente na mochila, identificados: 
MATERIAL BÁSICO PARA TODOS OS COMPONENTES CURRICULARES: lápis ou lapiseira, apontador, borracha, caneta azul ou preta, régua, cola, 
tesoura, caneta marca-texto, lápis de cor, hidrocor com ponta fina (12 cores ou mais), caneta para contorno preta 0,4 a 0,6, caneta preta de 
ponta média (Stabilo ou Faber Castell*), canetas coloridas para uso diário, corretivo em fita de boa qualidade, marcadores de página tipo Post-
it e uma pasta com elástico. 

 01 pasta catálogo com espiral (GVM)*, com 20 sacos plásticos de boa qualidade e de fácil manejo para momentos de Tutoria e construção 
do Portfólio Individual. Trazer no 1º dia de aula com o/a Professor/a Tutor/a. 

 01 caderno de 50 folhas para cada componente curricular. 

 01 garrafa para água – geralmente usada na prática de esportes, tipo “squeeze”. 

 Agenda virtual: será utilizado o calendário da Plataforma do João 24 horas como agenda para organização on-line. Caso algum/a 
estudante considere importante para a sua organização e rotina de estudante a utilização de material impresso, sugerimos a aquisição de 
Planner Mensal e Semanal, de livre escolha. 

 Para continuidade do projeto híbrido (experiências de aprendizagem virtuais e presenciais) incentivaremos que, em 2021, possamos 
implementar de forma gradativa e opcional o uso de dispositivo móvel como parte do material escolar: tablet, laptop, celular, entre 
outros, em capa específica e protegido, tendo em vista o manuseio e o cuidado em deslocamentos.  

COMPONENTES CURRICULARES 

ÁREA DE LINGUAGENS 

ARTE III 

O material de uso das aulas de Arte deverá ser individual, 
considerando o contexto da Pandemia e a necessidade de um cuidado 
com os protocolos da Escola. 

Ecobag com os seguintes materiais para uso nas aulas de Arte 
presenciais e virtuais:  

 Estojo completo (o mesmo utilizado em sala de aula)   

 01 caneta paintbrush ou dual brush, cor de livre escolha  

 02 lápis 6B  

 Conjunto de lápis de cor aquarela com pincel 
(PREFERENCIALMENTE de 24 cores ou mais)  

 01 caneta POSCA colorida (ponta média ou grossa) 

 01 bloco de desenho A4 (preferencialmente gramatura 180)  

 01 pincel chato nº 4 

 01 pincel chato nº 10 ou 12 

Atenção! Repor o material quando necessário. 

Para entregar no primeiro dia de aula de Arte (ficará na Escola):  

 02 revistas com fotos coloridas para recorte  

 01 pacote de CREATIVE PAPER A4 - cores variadas  

 01 pacote de CREATIVE PAPER A3 - cores variadas 

 01 pote de tinta acrílica nas cores neon 

EDUCAÇÃO FÍSICA 
• Uniforme adequado às práticas esportivas 
• Uso de tênis 

LÍNGUA ESPANHOLA E INGLESA 

 Material de referência produzido pela Equipe de Professores da 
Escola¹ (cobrança no doc de abril e maio) 

 Livro literário: a partir de 2021 teremos uma adoção anual de 
leitura obrigatória de  uma  obra  em   línguas adicionais em prol 
do trabalho com propósito comunicativo e aprimoramento dos 
estudos. 

 1 dicionário Ing-Port/ Port/Ing  
(o mesmo utilizado nos anos anteriores) 

LÍNGUA PORTUGUESA E REDAÇÃO 
 1 caderno de livre escolha 

 1 Pasta Catálogo tamanho A4 com 30 sacos plásticos (reutilizar 
de anos anteriores) 

A partir de 2021, as aulas de Língua Portuguesa terão um trabalho 
conjunto com a Literatura, explorando algumas das leituras 
obrigatórias da UFRGS. Aguardar as obras com enfoque 
compartilhado de estudo. 

LITERATURA 

Leituras Obrigatórias UFRGS 
As 12 obras serão trabalhadas pelo professor durante o ano letivo. A 
aquisição das obras é facultativa. As quatro obras restantes serão 
solicitadas após a divulgação pela Coperse da UFRGS. 

 São Bernardo  
Autor: Graciliano Ramos  

 Ponciá Vicêncio  
Autora: Conceição Evaristo  

 Bagagem  
Autora: Adélia Prado  

 As Meninas  
Autora: Lygia Fagundes Telles  

 Feliz Ano Velho  
Autor: Marcelo Rubens Paiva  

 Álbum Construção  
Autor: Chico Buarque  

 Caderno de Memórias Coloniais  
Autora: Isabela Figueiredo  

 Deixa o quarto como está  
Autor: Amilcar Bettega 

ÁREA DE CIÊNCIAS DA NATUREZA 

BIOLOGIA 

 Curadoria de materiais complementares e bibliografias de apoio 
para pesquisa e estudo serão disponibilizadas pelo professor, ao 
longo do ano letivo 

 Uma das obras sugeridas para pesquisa e consulta complementar 
dos estudos (já solicitada em anos anteriores): 



 
 
 

  
 

Bio / Volume Único 
Autores: Sônia Lopes e Sergio Rosso 
Editora: Saraiva / ISBN 9788502210592 

FÍSICA 

 Material de referência produzido pela Equipe de Professores da 
Escola¹ (cobrança no doc de abril e maio) 

QUÍMICA 

 Material de referência produzido pela Equipe de Professores da 
Escola¹ (cobrança no doc de abril e maio) 

 Caderno de Prática de Laboratório/ Química – produzido pela 
Escola (cobrança no doc de abril e maio) 

 1 tabela periódica completa 

ÁREA DE CIÊNCIAS HUMANAS 

FILOSOFIA 

 Livro de Referência (obrigatório): Vereda digital - Filosofar com 
textos - com os focos de estudo do EM que serão retomados na 
3ª série 
Autora: Maria Lúcia de Arruda Aranha 
Editora: Editora Moderna / ISBN 9788516107079 
Formato: digital em HTML5 

GEOGRAFIA E HISTÓRIA 

 Curadoria de materiais complementares e bibliografias de apoio 
para pesquisa e estudo serão disponibilizadas e indicadas pelo 
professor, ao longo do ano letivo 

 Uma das obras sugeridas para pesquisa e consulta complementar 
dos estudos (já solicitada em anos anteriores)  
Livro: Olhares da História  
Autores: Cláudio Vicentino e José Bruno Vicentino 
Editora: Scipione / ISBN: 9788547400378 

SOCIOLOGIA 

 Material de referência produzido pela Equipe de Professores da 
Escola¹ (cobrança no doc de abril e maio) 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

MATEMÁTICA 

 1 régua 

 1 transferidor 

 1 compasso 

 1 kit de esquadros 

 Livro Especial: Dominados pelos números: do Facebook e 
Google as Fake News - os algoritmos que controlam nossa vida 
Autor: David Sumpter 
Editora: Bertrand Brasil / ISBN 9788528623734 

*A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e 
facilidade de manuseio dos materiais. 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS: 

 Uniforme: uso obrigatório em saídas de campo (parte superior), identificado com nome e turma do/a estudante. Diariamente, na 
Escola, o uso é facultativo a partir do 9º ano. Apoiamos a aquisição de uniformes no Brechó da Escola. 

 Os cadernos são de livre escolha dos/as estudantes. Sugerimos reaproveitar os cadernos de 2020. 

 A Escola tem pensado, junto aos/às estudantes e às famílias, sobre a importância de minimizar o peso das mochilas. Lembramos 
que ao adquirir os materiais escolares, é fundamental escolher os mais leves. 

 Lembre-se do material que passa a fazer parte da sua vida na Pandemia: álcool em gel, máscaras de reserva e estojo para 
guardar máscaras sujas e limpas, pano de limpeza. 

¹A Escola terá como enfoque, a partir de 2021, construir progressivamente materiais de referência produzidos pela Equipe de Professores. Será 
uma construção no Núcleo da Juventude, de forma gradual, criteriosa e cuidadosa. Neste ano de transição, os professores do 6º ano iniciarão a 
construção de materiais nos Componentes e, para auxiliar na organização dos/as estudantes, trabalharão com livros didáticos em alguns 
componentes curriculares. 
É importante ressaltar o encaminhamento da Escola em relação ao uso dos livros didáticos no ano de Pandemia/2020, já que, para garantir os 
direitos de aprendizagem dos nossos jovens e sua vinculação e desejo em aprender, fez uso de escolhas de metodologias diferenciadas e de uma 
seleção de conteúdos e temáticas em prol de um currículo ainda mais significativo e contextualizado em um ano tão atípico. Os mesmos livros 
didáticos, sempre que possível, adquiridos em 2020 serão mantidos em 2021 – com uso na série seguinte, tendo em vista que “a recuperação da 
aprendizagem será um dos desafios das redes de ensino em 2021. Mesmo diante de ainda muita incerteza, em todo o país, diferentes redes 
discutem estratégias para garantir que objetivos de aprendizagem de 2020 possam ser atingidos no ano que vem e nos anos seguintes. Uma delas 
é trabalhar os anos de 2020 e 2021 como um continuum. A ideia é que o atual e o próximo ano letivo formem um mesmo bloco ou ciclo, de 
maneira que conteúdos de 2020 sejam ensinados em 2021, juntamente com os tópicos do novo ano. A estratégia foi recomendada pelo Conselho 
Nacional de Educação (CNE) - a Seduc reitera que a orientação do Conselho Nacional de Educação (CNE), do Conselho Estadual de Educação do Rio 
Grande do Sul (CEEd-RS) e do Ministério Público é de que os alunos avancem de ano com recuperação de conteúdos e habilidades ao longo de 
2021 e 2022.” 
 

É fundamental para 2021! 
As obras e os livros indicados deverão ser adquiridos pelos/as estudantes. 

A qualidade do trabalho depende das interações com os materiais 

indicados. 

ORIENTAÇÕES PARA A COMPRA DO LIVRO DIDÁTICO DA EDITORA MODERNA: 

 Aquisição por meio do portal: www.modernacompartilha.com.br 
 A entrega dos livros de quem comprar no portal da Editora acontecerá na Escola, para distribuição no início das aulas, sem o 

gasto com o frete. 

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

