
1ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 

Vocês estão recebendo a lista de livros e materiais do 
Colégio Loyola para o ano de 2022. O ideal é que os 
itens da lista sejam adquiridos antes do início das aulas: 
07/02/2022. 

I. LIVROS ADOTADOS
LÍNGUA PORTUGUESA
FERREIRA, Mauro. 360⁰: aprender e praticar
gramática: volume único. 4.ed. São Paulo: FTD,
2015. (Projeto 360⁰)
(A compra do livro é opcional por parte do aluno.)

OFICINA DE LITERATURA E ARTE
OLIVEIRA, Clenir Bellezi de. 360⁰: literatura em
contexto: a arte literária luso-brasileira: volume
único. São Paulo: FTD, 2015. 240p. (Projeto 360⁰)
(A compra do livro é opcional por parte do aluno.)

INGLÊS
Não será utilizado livro didático em 2022. Livros de
leitura extraclasse poderão ser solicitados no
decorrer do ano letivo.

MATEMÁTICA E APROFUNDAMENTO
- DOLCE, Osvaldo; IEZZI, Gelson; DEGENSZAJN,
David; PÉRIGO, Roberto; ALMEIDA, Nilze de.
Matemática: ciência e aplicações. 3.ed.  São Paulo:
Saraiva, 2018. v.1. Conecte Live.

BIOLOGIA E APROFUNDAMENTO 
- LOPES, Sônia; ROSSO, Sérgio. Bio 1 - Conecte Live.
São Paulo: Saraiva, 2018 (inclui caderno de
estudos).
(A compra do livro é opcional por parte do aluno.)

FÍSICA E APROFUNDAMENTO 
- LUZ, Antonio Maximo Ribeiro da; ALVARENGA,
Beatriz; GUIMARÃES, Carla da Costa. Física 1:
contexto e aplicações. 2.ed. São Paulo: Scipione,
2017. 384p. (Física contexto & aplicações; 1)
(A compra do livro é opcional por parte do aluno.)

QUÍMICA E APROFUNDAMENTO 
- CANTO, Eduardo Leite do. Química na abordagem
do cotidiano 1. São Paulo: Saraiva, 2015. 192p.
(A compra do livro é opcional por parte do aluno.)

HISTÓRIA 
- FREITAS NETO, José Alves de; TASINAFO, Célio
Ricardo. História: geral e do Brasil. 3.ed. São Paulo:
Harbra, 2016. 980p.
- CARVALHO, José Murilo de. Cidadania no Brasil: o
longo caminho. 21.ed. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 2016. 254p.

GEOGRAFIA 
- SENE, Eustáquio de; MOREIRA, João Carlos
Moreira. Geografia geral e do Brasil. 6.ed. São
Paulo: Ática, 2018. 696p. Volume único.

FILOSOFIA 
- Não será utilizado livro didático em 2022.



SOCIOLOGIA 
- Não será utilizado livro didático em 2022.

ARTE
- Não será utilizado livro didático em 2022.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS ELETIVOS
- Não será utilizado livro didático em 2022.

ITINERÁRIOS FORMATIVOS PROJETO DE VIDA E 
CIDADANIA GLOBAL 

Livro paradidático: To Kill a Mockingbird 
Aurora: Harper Lee 
Edição: Todas 
Recomendação: comprar o e-book. 

* Livros de leitura extraclasse serão solicitados no
decorrer do ano letivo.

II. MATERIAIS DE USO PESSOAL

ITEM QUANTIDADE E 
UNIDADE 

Apontador 01 unidade 
Borracha 01 unidade 
Cola branca (frasco de 90g 
ou bastão) 01 unidade 

Caneta esferográfica 
(tinta azul) 02 unidades 

Caneta esferográfica 
(tinta preta ou vermelha) 01 unidade 

Lápis de cor 
(para Arte e Geografia) 

01 caixa com 
12 cores 

Lápis preto nº. 2 
(Os lápis podem ser 
substituídos por uma 
lapiseira.) 

03 unidades 

Lápis HB (para desenho) 01 unidade 
Lápis 4B (para desenho) 01 unidade 
Régua milimetrada em 
acrílico 

01 unidade 
(30 cm) 

Caderno com 60 folhas, 
grande 

01 para cada 
disciplina 

Portifólio Loyola (para as 
aulas de Arte) 
Na OPUS papelaria
• O aluno poderá usar o

mesmo portifólio de 
2021. 

01 unidade 

OBSERVAÇÕES 
• O material de uso pessoal deverá ser substituído

quando necessário.
• Os livros e os cadernos deverão ser identificados

com o nome e a série do aluno.

ATENÇÃO! Estão sendo ofertados bons descontos na 
aquisição dos livros didáticos para 2022, por meio de 
compras diretas com editoras conveniadas à Rede 
Jesuíta e ao Colégio Loyola. Para saber mais, CLIQUE 
AQUI. 

III. UNIFORME ESCOLAR
O uniforme escolar é um meio de identificar o aluno do
Loyola e evidenciar que ele faz parte do corpo discente
da escola, evitando a perspectiva consumista e o
privilégio de marcas. Por isso, seu uso é obrigatório.

III.1. Modelos oficiais padronizados
  (Com logomarca do Colégio) 

• Camisa manga curta
• Camisa polo
• Calça comprida (tactel, helanca light ou suplex)
• Bermuda (tactel ou helanca light)
• Agasalhos (tactel, moletom ou linha): modelo

próprio com logomarca do Colégio
• Natação: nos dias em que a natação estiver

programada, é obrigatório o uso de sunga
(meninos), maiô ou sunquíni (meninas).

III.2. Itens de vestuário previstos no uniforme
• Calça ou bermuda jeans tradicional (azul-escuro)

e sem desgastes no tecido 
• Tênis e meia

III.3. Educação Física
• Camisa manga curta ou comprida
• Calça comprida (tactel, helanca light ou suplex)
• Bermuda (tactel ou helanca light)
• Tênis e meia

https://www.loyola.g12.br/wp-content/uploads/2021/12/20211223_dge_com_lista_material_link_descontos_v2.pdf

