
 

 

 
 

 1 caderno ou fichário 
 

 Livro: 
 
 
AMABIS, José Mariano; MARTHO, Gilberto Rodrigues. 
Vereda Digital: Biologia em contexto. Moderna, 2013. 
(Volume único) 
ISBN: 9788516090210 
 

Obs.: O mesmo utilizado na 2ª série de 2019. 
 
 

 100 folhas de fichário  
 
 

 1 caderno (96 folhas) ou fichário 
 1 régua – 30cm – transparente 

 
 Livro: 

 
 
 
 

PIETROCOLA, Maurício (et. al). Física: conceitos e 
contextos, v. 3. Editora do Brasil. (opcional) 

 
Obs.: A compra do livro é opcional. Recomendamos a aquisição do livro apenas 
para o estudo dos textos de referência, ou pode-se fazer o acompanhamento da 
matéria por meio de pesquisas em sites sugeridos na internet ou em outros 
livros didáticos de física de sua preferência. 
 



 

 1 caderno ou fichário 
 1 pasta para arquivo de textos/artigos 

 
 

 1 caderno (96 folhas) ou fichário 
 1 pasta para arquivo de textos/artigos 

 
 Livro: 

 
 
 

SCHAWARCZ, Lilia M.; STARLING, Heloisa Murgel. Brasil: 
uma biografia. Companhia das Letras, 2015. 
ISBN: 9788535925661 

 
Obs.: O mesmo utilizado na 2ª série de 2019. Alunos novos precisam adquirir. 
 
 
 
 
 

BENJAMIM, Walter. A obra de arte na era de sua 
reprodutibilidade técnica. L&PM, 2018. 
ISBN: 9788525437167 

 1 caderno ou fichário (O mesmo utilizado na 2ª série de 2019)  
 Fone de ouvido, para ser usado nos computadores do laboratório da 

escola. 
 
IMPORTANTE: O colégio não tem como prática sugerir livrarias para a compra 
dos livros, no entanto, para facilitar a aquisição e o barateamento do material 
de inglês, a escola entrou em contato com a distribuidora Disal, que ofereceu 
um desconto de 12% nas compras feitas exclusivamente pelo site indicado 
abaixo. Além do desconto, o frete é grátis. Basta entrar no site 
http://disal.com.br/rainhadapaz e selecionar os produtos.  
 
 
 
 



 

 Livro: 
 
 

ENGLISH, Andrew K.; ENGLISH, Laura Monahon. 
Northstar: reading and writing – with Myenglishlab 
(Level 4). 4. ed. Longman, 2015. 
ISBN: 9780134662152   

 
Obs.: A edição solicitada acompanha o Myenglishlab, que é um componente 
com exercícios extras, atividades e avaliações na internet. Não serão aceitas 
edições sem esse componente.  
 
 

 1 caderno ou fichário  
 1 pasta com elástico 
 1 bloco de folhas pautadas do Colégio (obrigatório) 
 Livros: 

 
 
 
 

ASSIS, Machado de. Quincas Borba. Companhia das 
letras, 2014.   
ISBN: 9788563560520 (Adquirir o livro físico) 

Obs.: Qualquer edição, desde que seja o texto integral. 
 
 
 

ANDRADE, Carlos Drummond. Claro enigma. Companhia 
das Letras.  
ISBN: 9788535920598 (adquirir o livro físico) 

 
 
 
 
 



 

 1 caderno (200 folhas) ou fichário 
 1 compasso 
 1 par de esquadros (acrílico) 
 1 régua (30cm) transparente 
 1 bloco de papel milimetrado A4 

 
 Livro: 

 
 
 

IEZZI, Gelson (et. al). Conecte Live Matemática: ciência e 
aplicações, v. 3. 3. ed. Saraiva, 2018.  
ISBN: 9788547233976 
Obs.: Não serão aceitas edições anteriores. 

 
 

 1 caderno (200 folhas) 
 1 pasta para arquivo de exercícios/textos/fichas de laboratório 

 
 Livro: 

 
 
 

TITO & CANTO. Química na abordagem do cotidiano. 
Volume único. Saraiva, 2015. 
ISBN: 9788502630598 

 
Obs.: O mesmo utilizado na 2ª série de 2019. 
 
 
 



 

 De uso obrigatório. Será distribuída no início das aulas. 
 

 Será agendada no início do ano letivo. 

 Camiseta e bermuda com logo da escola, de 
tamanho adequado ao aluno, meia e tênis.  
 
 

 Todo material deverá ser etiquetado com nome completo, nº e ano do 
aluno. Sugerimos etiquetas autoadesivas. 
 

 Primeiro dia de aula: No primeiro dia de aula os alunos deverão trazer 
para escola apenas o estojo e um caderno para anotações gerais. A partir 
do segundo dia, já tendo acesso ao horário das aulas, deverão trazer os 
materiais solicitados pelos professores de cada matéria. 

 
 Os livros paradidáticos adotados pelas diversas disciplinas serão 

indicados no decorrer do ano letivo. 
 

 Em nossos eventos e no dia-a-dia escolar não usamos mais descartáveis, 
portanto pedimos que cada um traga sua caneca e canudo retornáveis 
de casa. 
 

 Favor consultar o site do Colégio 
http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html para informações 
sobre transporte escolar e compra de uniformes.  
 

 Será 
realizada no dia 16/12/2019, segunda-feira, das 10h às 12h, na sala VIP 
(Verdade, Inclusão e Paz). 

 
Estimula o cuidado com os livros didáticos e paradidáticos e ajuda a 

família a diminuir os custos com a lista de material e com o uniforme 

escolar. 

A família interessada em participar deve trazer os livros didáticos e 

paradidáticos, que constam da lista de material de 2020, e os uniformes 

em bom estado de conservação. A proposta é que as famílias tragam 

este material no próprio dia. 

http://www.rainhadapaz.g12.br/transporteeuniformes.html

