
Lista de Material - 2022

2ª série do Ensino Médio (EM-2)

Início das aulas: 24 de janeiro de 2022

1. Livros

Observação:

a. Na lista abaixo, indicamos as editoras que publicam as obras literárias atualmente. Nos casos em que há várias
edições, sugerimos aquelas mais adequadas ao propósito pedagógico da leitura. Lembramos que muitas dessas
obras literárias são encontradas em sebos (sugerimos uma visita ao site www.estantevirtual.com.br) e em
versões digitais (livro eletrônico).

b. Outras obras literárias, em formato de livro ou de coletâneas organizadas pelos professores, poderão ser
acrescentadas ao longo do ano.

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 Vol. / Ed. Autor Editora ISBN

Gramática
Moderna Plus –

Livro Digital
Personalizado

Part 2
Marcela Pontara,
Maria Luiza M.

Abaurre
Ed. Moderna LIVRO DIGITAL

ESSIA

Obras
Literárias

Nove Noites Bernardo Carvalho Companhia de
Bolso 978-8535908619

Bons dias! Machado de Assis

Qualquer edição
(Sugestão:
Editora da
Unicamp)

978-8526807761

Macunaíma, o
herói sem

nenhum caráter
Mário de Andrade

Qualquer edição
(Sugestão:
Penguin /

Companhia das
Letras)

978-8582850411

Geografia
Projeto Múltiplo

(mesmo usado no
1º ano)

Volume
único

MOREIRA, João
Carlos e Sene,
Eustáquio de

Editora Scipione 978 85 262 9396-0

História
Moderna Plus –

Livro Digital
Personalizado

Part 2 Alexandre Alves e
Letícia Fagundes Ed. Moderna LIVRO DIGITAL

ESSIA

Filosofia
Moderna Plus –

Livro Digital
Personalizado

Part 2 Renato dos Santos
Belo Ed. Moderna LIVRO DIGITAL

ESSIA

Matemática
Moderna Plus –

Livro Digital
Personalizado

Vol 2 PAIVA Ed. Moderna LIVRO DIGITAL
ESSIA

https://www.riobranco.org.br/pdf/2022_em2_lista_comparativa.pdf


Biologia
Moderna Plus –

Livro Digital
Personalizado

Vol 2 AMABIS & MARTHO Ed. Moderna LIVRO DIGITAL
ESSIA

Física
Moderna Plus –

Livro Digital
Personalizado

Vol 2
RAMALHO,
NICOLAU &

TOLEDO
Ed. Moderna LIVRO DIGITAL

ESSIA

Química
Moderna

Livro Digital
Personalizado

Part 2 Tito e Canto Ed. Moderna LIVRO DIGITAL
ESSIA

Sociologia

O livro da
Sociologia

(mesmo usado no
1º ano)

Vários Globo Livros 978-85-250-6002-
0

Inglês O material será o mesmo utilizado em 2021  (segunda parte do livro usado no 1º ano)

2. A aquisição dos livros digitais será realizada de forma on-line.

a. Para a aquisição do material digital, basta clicar no link - https://riobranco.essia.com/material/

b. O link estará disponível a partir de 29/11/2021

3. Papelaria

Material para anotação:

● Opção 1: 12 cadernos universitários de 96 ou 100 folhas (Gram/Lit/Red/His/Geog/ 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 (Biologia, Física e Química; 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.

https://riobranco.essia.com/material/


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 (24/01/2022) previsto apenas caderno e estojo. Aguardar horário.

Prof. Nelson Henrique Ribeiro Mortean
Coordenador do Ensino Médio


