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   “Potencializando a educação que vem do coração”. 
 

 

Lista de Material da 1ª série – Ensino Médio  – 2020 

FTD – SISTEMA DE ENSINO REGULAR 
Programação organizada em módulos, permitindo a flexibilidade do currículo escolar para as 

disciplinas: língua portuguesa, produção textual, inglês, espanhol, sociologia, filosofia, geografia, 

história, matemática, física, química e biologia.  

 

 Todas as disciplinas organizadas em 12 módulos, com 3 capítulos cada um, com exceção de 

Filosofia e Sociologia, que possuem 6 módulos cada. 

Manual do professor em volume único, organizado por disciplinas. 

 

 CADERNO+:  Material com questões autorais, do Enem e de vestibulares de todo o país, 

organizadas de acordo com os módulos da coleção Ensino Médio. 

 

 SÍNTESE: Dividido em quatro volumes, um por área do conhecimento. Material de transição entre 

o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio, que por meio da retomada de conceitos elementares de 

Matemática, Linguagens, Ciências da Natureza e Ciências Humanas visa a minimizar possíveis 

defasagens de conteúdo e fornecer ao estudante da 1ª série do Ensino Médio instrumentos para 

usar os conceitos de forma mais segura e com desenvoltura. 
 

Leitura extraclasse: 

 

 1º bimestre : Declaração de amor  - Carlos Drummond de Andrade - Companhia das Letras  

 2° bimestre : Santo Inquérito - Dias Gomes – Ed. Bertrand Brasil 

 3° bimestre : Dom Quixote - Tradução Walcyr Carrasco - Editora Moderna 

 4° bimestre : O vilarejo - Raphael Montes -  Suma de letras 

 
Biologia 

 

Obs.: Jaleco branco de manga curta (uso obrigatório no laboratório). 
 

Ensino Religioso 

 

 Apostilas elaboradas pelo Professor 

 1 caderno 
 

 

Filosofia 

 Leitura extraclasse: O livro da Filosofia – Globo livros. 

 

Sociologia 

 Leitura extraclasse: O livro da sociologia – Globo livros. 
   

 

 

 

 

 



 

ATENÇÃO! 

 Início do Ano letivo: 04/02 

 Não será permitido o uso de livros com respostas. 

 Todo o material deverá ser etiquetado com o nome, matéria e a turma do(a) aluno(a). 

 Providenciar uma agenda à sua escolha. 
 

 
 

 

MATERIAL DISPONÍVEL ONLINE E COM FACILIDADE DE PAGAMENTOS:  
 

 Editora FTD e-commerce – venda on-line. 

 Livraria Eldorado – Tijuca. 
 

 

 

Você faz parte da Família Rosselliana! 

Que a Santa Madre Fundadora, Josefa Rossello, derrame abundantes 

bênçãos  e interceda por nós para que tenhamos um ótimo  e produtivo ano letivo! 

À Direção 
 


