
 

 

 

 

 

 

 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 – 1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

Prezados pais, 

É importante, para o sucesso do aluno, que ele tenha todos os materiais. Pedimos que providenciem 
com antecedência.  
 

LIVROS DIDÁTICOS 
Bernoulli Sistema de Ensino  
(Esse material deverá ser adquirido diretamente no Colégio – ACDMAV) 

 
• Livros Coleção – Bernoulli 
• Livro Inglês (Volume 1 e 2) 
• Livro Filosofia (volume 1) 
• Livro Sociologia (volume 1) 
• Simulado Enem (5 edições TRI)  
• Livro de Arte (2 volumes) 

 

• Projeto de Vida e Atitude Empreendedora 1ª 
série EM– (Editora OPEE e FTD Educação) 
• Prática de Química (1 volume) 
• Prática de Biologia (1 volume) 
• Prática de Física (1 volume) 
• Oficina de redação (Livro da 1ª série). 
 

LIVROS PARADIDÁTICOS: 
Os alunos terão acesso a uma plataforma de leitura com mais de 30 mil títulos, podendo ocorrer esse acesso 
a qualquer hora e em qualquer lugar. Na plataforma o professor faz indicações de livros por turma, realiza 
atividades pedagógicas e acompanha a leitura por turma e por aluno em relatórios em tempo real. O aluno 
desenvolve o hábito da leitura através das indicações de livros e prática das atividades em um ambiente fácil 
e alinhado com a realidade das novas gerações. 

 
 As melhores lendas medievais. Autor: Carmen Seganfredoi. Editora: L&PM Pocket . Publicado em: 2015 

 Autos e farsas de Gil Vicente - Autor: Gil Vicente. Editora: Melhoramentos. Edição: 1ª ed. Publicado em: 
2014 

 Sermão da Sexagésima. Autor: Antônio Vieira, Padre. Editora: Clássicos da Literatura 

 O quinze - Rachel de Queiroz 

 Memórias de um sargento de milícias. Autor: Manuel Antônio de Almeida 

 Feios - Scott Westerfield 

 Perfeitos - Scott Westerfield 

 O colecionador de Lágrimas - Augusto Cury 

 As aventuras de Tibor Lobato: O oitavo vilarejo 

 O trono de vidro 

 A revolução dos Bichos - George Orwell 

 Dois irmãos, uma guerra – Bem Elton 

 A lista Negra – Jennifer Brown 

 As asas de um anjo - José de Alencar (literatura clássica) 
 

(Esses outros materiais estão livres para aquisição em outros locais: livrarias, sites etc.) 

  
Produção Textual: 
• 1 dicionário. 
• 1 Caderno de caligrafia.  
 
Inglês:  
• 1 dicionário.   
 
Educação Religiosa: 

 
Educação Física: 
• Uniforme: camiseta e bermuda do Colégio, tênis 
e meia. 
Obs: Não trazer para as aulas: brincos, anel, 
pulseira, relógio e boné. 
 

• 1 caderno. 
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