Lista de Material - 2021
3º ano do Ensino Médio (EM-3)

Início das aulas: 25 de janeiro de 2021 (previsto)
Clique aqui para acessar a lista comparativa de preços dos materiais didáticos, cotada em livrarias
parceiras. Verifique o prazo de adesão de cada parceiro para melhores condições de pagamento.
Componente
Curricular

Título do livro

Ser Protagonista
Box - Literatura Ensino Médio
(mesmo usado no
2º ano)

Língua
Portuguesa

Geografia

Gramática: Texto:
análise e
construção de
sentido (mesmo
usado no 2º ano)
Produção de
texto:
Interlocução e
Gêneros – 2ª ed.
2015 (mesmo
usado no 2º ano)
Projeto Múltiplo
(mesmo usado no
2º ano)

Vol. / Ed.

Volume único Dividido em 3
Partes

Volume único
3ª edição

Volume único

Autor

Editora

ISBN

Cristiane
Escolástico
Siniscalchi;
Heidi Strecker;
Matheus Martins;
Ricardo
Gonçalves
Barreto

Edições SM

978-85-418-0999-3

Abaurre,Maria
Luiza M.;
Abaurre, Maria
Bernadete M. E
Pontara Marcela

Coleção
Moderna Plus

978-85-16-09714-1

Coleção
Moderna Plus

978-85-160-9712-7

Abaurre, Maria
Luiz M. e
Abaurre, Maria
Bernardete M.

Volume único

MOREIRA, João
Carlos e Sene,
Eustáquio de

Editora Scipione

978 85 262 9396-0

História

Conexões com a
História (mesmo
usado no 2º ano)

Volume único
2ª edição

Alexandre Alves e
Letícia Fagundes

Coleção
Moderna Plus

978-85-16-10021-6

Filosofia

O Livro Da
Filosofia (Mesmo
Usado No 2º Ano)

Volume único

BUCKINGHAM,
Will

Globo Livros

978-85-25-04986-5

Matemática

Moderna Plus –
Livro Digital
Personalizado

Vol 3

PAIVA

Ed. Moderna

LIVRO DIGITAL
ESSIA

Biologia

Moderna Plus –
Livro Digital
Personalizado

Vol 3

AMABIS &
MARTHO

Ed. Moderna

LIVRO DIGITAL
ESSIA

Física

Moderna Plus –
Livro Digital
Personalizado

Vol 3

RAMALHO,
NICOLAU &
TOLEDO

Ed. Moderna

LIVRO DIGITAL
ESSIA

TITO & CANTO

Saraiva

Volume 2:
978-85-02-63063-5
Volume 3:
978-85-02-63065-9

Vários

Globo Livros

978-85-250-6002-0

Química

Sociologia
Inglês

Química na
abordagem do
cotidiano (mesmo
usado no 2º ano)
O livro da
Sociologia
(mesmo usado no
2º ano)

Volume 2 e 3
1ª edição

O material será o mesmo utilizado em 2020 (segunda parte do livro usado no 2º ano)

1. A aquisição dos livros digitais deverão ser realizada de forma online.
a. Para a aquisição do material digital, basta clicar no link - https://riobranco.essia.com/material/
b. O link estará disponível a partir de 25/11/2020
2. Livros para o vestibular
a. No decorrer do 3º ano do Ensino Médio, serão trabalhadas todas as obras literárias exigidas pelos
vestibulares das duas principais universidades do estado de São Paulo ( Unicamp e Usp; a Unesp não
apresenta lista de obras específicas). Ressaltamos a importância da leitura das obras e dessas aulas, uma
vez que todas as questões dos exames (de primeira e segunda fases) referentes a literatura, além de
muitas questões de língua portuguesa e mesmo de outras disciplinas, têm como ponto de partida esses
textos.
b. Na lista abaixo, indicamos as editoras que publicam as obras atualmente. Nos casos em que há várias
edições, sugerimos aquelas mais adequadas ao propósito pedagógico da leitura. Lembramos que muitas
das obras são encontradas em sebos (sugerimos uma visita ao site www.estantevirtual.com.br) e em
versões digitais (livro eletrônico).

LIVROS PARA O VESTIBULAR UNICAMP
§ Sonetos
Luís de Camões
A Comvest (Comissão do Vestibular da Unicamp) informa, em seu site, que "os sonetos selecionados poderão ser
disponibilizados em arquivo do tipo PDF na página da Comvest". O professor se encarregará de entregar aos alunos
uma seleção dos sonetos indicados. Caso os alunos optem por adquirir uma versão editada, sugerimos a da Editora da
Unicamp (Vinte Sonetos. Org: Sheila Hue), a da Editora Ática ou a da Ateliê Editorial
§ Carta de Achamento a el-rei D. Manuel”
Pero Vaz de Caminha
Obra disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000283.pdf. Há várias edições impressas; caso
opte por adquirir a obra nesse formato, sugerimos a edição da L&PM, de bolso.
§ Bons dias
Machado de Assis
Obra disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000167.pdf. Entre as edições impressas,
sugerimos a da Editora da Unicamp.
§ O Ateneu
Raul Pompeia
Qualquer edição.
§ Tarde
Olavo Bilac
Obra disponível em http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/ua000251.pdf.
§ A Falência
Júlia Lopes de Almeida, Editora Via Leitura e Editora da Unicamp (obra em domínio público; em função de ter sido
incluída na lista recentemente, é provável que novas edições sejam lançadas em breve).
§ O marinheiro
Fernando Pessoa
Obra disponível em http://arquivopessoa.net/textos/1973. O professor disponibilizará a obra para leitura dos alunos.
§ O seminário dos ratos
Lygia Fagundes Telles
Qualquer edição. ATENÇÃO: trata-se apenas do conto com esse nome, que se encontra originalmente no livro de contos
homônimo (atualmente publicado pela editora Companhia das Letras) e em diversas coletâneas de contos da autora.
§ Sobrevivendo no Inferno
Racionais Mc's, Companhia das Letras

§ Niketche - Uma história de poligamia,
Paulina Chiziane
Editora Companhia das Letras - ATENÇÃO: atualmente, a obra impressa encontra-se esgotada; espera-se uma reedição
para breve.

LIVROS PARA O VESTIBULAR FUVEST
§ Poemas Escolhidos
Gregório de Matos
A Fuvest não indica quais são os poemas “escolhidos”. Assim, qualquer coletânea serve aos nossos propósitos.
Sugerimos a edição da Companhia das Letras, com seleção e prefácio de José Miguel Wisnik.
§ Quincas Borba
Machado de Assis
Qualquer edição.
§ Mensagem
Fernando Pessoa
Disponível em http://arquivopessoa.net/ (item 6 da obra édita). Se optar pela versão impressa, sugerimos as das editoras
Ateliê Editorial, Saraiva ou FTD
§ Alguma Poesia
Carlos Drummond de Andrade
Qualquer edição (atualmente, a obra é publicada pela Editora Companhia das Letras)
§ Angústia
Graciliano Ramos
Qualquer edição (atualmente, a obra é publicada pela Editora Record).
§ Campo Geral
João Guimarães Rosa
Qualquer edição (ATENÇÃO: esta novela faz parte da obra Manuelzão e Miguilim; atualmente, a obra é publicada pela
editora Nova Fronteira).
§ Romanceiro da Inconfidência
Cecília Meireles
Qualquer edição (atualmente, a obra é publicada pela Editora Global).
§ Terra Sonâmbula
Mia Couto
Editora Companhia das Letras
§ Nove Noites
Bernardo de Carvalho
Editora Companhia de Bolso
3. Papelaria
Material para anotação:
● Opção 1: 12 cadernos universitários de 96 ou 100 folhas (Gram/Lit/Red/His/Geog-Geop/
Soc/Fil/Quí/Fís/Bio/Mat/ Geom);
●

Opção 2: pasta arquivo com divisórias por disciplina;

●

Opção 3: 2 cadernos universitários 200 folhas – 10 matérias (compor disciplinas afins)

Observações:

● Para as disciplinas divididas em frentes, pode-se optar por compartilhar um caderno ou usar um caderno
para cada frente (Física, Química e Geopolítica; assim como para Gramática, Literatura e Redação.
Então serão necessários 15 cadernos);
● Considera-se que o material para anotação é necessário e de uso em todas as aulas, será de autonomia
do aluno escolher a melhor forma para se organizar.
● Régua de 30 cm e Compasso.
4.

Recomendação do uso de equipamento digital

O período de aulas on-line trouxe um avanço significativo no uso de ferramentas digitais, mudando hábitos e
comportamentos. Aproveitando esse processo de renovação, o Colégio Rio Branco está disponibilizando para os seus
alunos acesso a rede wi-fi no uso de dispositivo digital em sala de aula.
Para o ano de 2021, recomendamos que os alunos adotem e utilizem, de forma facultativa, um equipamento digital para
as aulas e trabalhos desenvolvidos em classe.
O aluno poderá utilizar um dispositivo que ele já possui, sem necessidade de investir em um novo equipamento. Para
aqueles que desejarem investir em um equipamento, há soluções com custo menor, como é o caso dos chromebooks,
que executam o Chrome OS, um sistema operacional que tem armazenamento em nuvem, traz integrado o melhor do
Google e tem diversos níveis de segurança.
O celular pode ser um dispositivo, porém alguns modelos apresentam limitações no uso para digitação ou no acesso a
aplicativos.
5.

Observações importantes
a. Diariamente, trazer um estojo com o material mínimo necessário, e em pleno funcionamento, contendo: lápis
(apontador) ou lapiseira e grafite, borracha, 1 caneta - tinta azul ou preta, 1 caneta - tinta vermelha, 1 caneta
marca texto, uma régua pequena (20 cm), cola, tesoura de ponta arredondada.
b. Uma pasta de capa plástica dura (Sugestão: Clear Book-Yes) contendo 40 plásticos fixos, para uso de todas
as disciplinas.
c.

Identificar todo o material com nome e série do aluno.

d. Durante o ano poderão ser solicitados outros livros de leitura de ficção e não-ficção, dependendo dos
projetos que estiverem sendo desenvolvidos.
e. Favor trazer no 1º dia de aula (25/01/2021) previsto apenas caderno e estojo. Aguardar horário.
Prof. Nelson Henrique Ribeiro Mortean
Coordenador do Ensino Médio

