COLÉGIO NOSSA SENHORA DA MISERICÓRDIA
Rede de Educação Rossello – REDUCAR

Preparados para um novo futuro.
“A Educação que vem do Coração”!
Lista de Material da 1ª série – Ensino Médio – 2021
1ª EM FTD BNCC
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, permitindo que o aluno atinja a
maturidade cognitiva, com autonomia e rigor científico para enfrentar o desafio do vestibular, o
Enem e a vida universitária.
Leitura extraclasse:
➢ 1° trimestre “O santo inquérito” Dias Gomes, Editora Bertrand Brasil, 36a edição, ISBN: 978-85286-1485-5
➢ 2° trimestre “O Vilarejo” Raphael Montes - Suma de letras, 1ª edição, ISBN: 978-85-8105-304-2
(este tem versão e-book)
➢ 3° trimestre “A revolução dos bichos” de George Orwell, Companhia das Letras, 1ª edição, ISBN:
978-85-359-0955-5 (também tem versão e-book).
Ciências (Física, Química e 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.
OPEE – Projeto de vida e atitude empreendedora: 1ª série E.M.
Autor: Leo Fraiman – 2ª Ed. – São Paulo: FTD. 2019 ISBN: 978-85-96-02375-7

*ATENÇÃO!
❖
❖
❖
❖

Início do Ano letivo: 03/02
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

