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LISTA DE MATERIAL – 2022 

1ª SÉRIE – ENSINO MÉDIO  
 

 

 

 Sistema de Ensino Galois – Ensino Médio – 1ª série 

➢ Biologia; 

➢ Física; 

➢ Química; 

➢ Matemática; 

➢ Geografia; 

➢ História; 

➢ Língua Portuguesa; 

➢ Língua Inglesa; 

➢ Filosofia; 

➢ Sociologia. 

➢ Arte. 

 

 Os alunos de todas as séries do Ensino Médio, 

receberão, no decorrer do ano letivo, material didático 

produzido pela Editora Galois adequado a cada série, 

denominado Sistema de Ensino Galois. 

 O material do Sistema de Ensino Galois está sempre 

sendo modernizado e aperfeiçoado. Tendo isso em vista, em 

2022, haverá dois cadernos para cada etapa, um de Formação 

Geral Básica e outro para Itinerários, além de continuarmos 

com a plataforma GEEKIE (o acesso será gratuito aos 

alunos que adquirirem o material), que dispõe de um 

sistema de inteligência para acompanhamento acadêmico dos 

alunos na realização de atividades, trabalhos e avaliações, e, 

além disso, oferece material pedagógico digital.  

 

Observações:  

1. O material será vendido pelo Portal do aluno. 

2. O acesso à plataforma GEEKIE será enviado 

posteriormente para o e-mail do aluno. 

 

 

REDAÇÃO 

- Oficina de Redação. Volume Único. 5ª Edição. BNCC. 

SARMENTO, Leila Lauar. Editora Moderna. 

 

 

- Obras indicadas para o PAS – 1ª etapa. 

 

Materiais e listas de exercícios complementares serão 

disponibilizados no decorrer do ano letivo, após a 

divulgação do Cespe/Cebraspe - UnB 

 

 

Leituras indicadas:  

 

-  1ª etapa:  

*  Leitura Obrigatória: "Rei Arthur e os cavaleiros da 

távola redonda", de Howard Pyle (editora Zahar). 

*  Leitura Extra: "Tristão e Isolda", lenda medieval 

celta (editora Martin Claret) – obra-desafio. 

-  2ª etapa:  

*  Leitura Obrigatória: "Odisseia", de Homero (editora 

Cultrix). 

*  Leitura Extra: "Édipo Rei", de Sófocles (editora 

L&PM Pocket) – obra-desafio. 

-  3ª etapa: 

*  Leitura Obrigatória: "Hamlet", de William 

Shakespeare (editora Penguin). 

*  Leitura Extra: "Carta de Pero Vaz de Caminha" 

(editora Vozes) – obra-desafio. 

-  4ª etapa:  

*  Leitura Obrigatória: "Boca do Inferno", de Ana 

Miranda (editora Companhia das Letras). 

*  Leitura Extra: "Romanceiro da Inconfidência", de 

Cecília Meireles (editora Global) – obra-desafio. 

 

Observação: as editoras aqui mencionadas são apenas 

sugestões; o que se pede de fato é o livro indicado com o 

TEXTO INTEGRAL, e não uma adaptação. Entretanto, no 

caso de obras traduzidas, é sempre interessante seguir a 

editora sugerida, para que não haja muitas diferenças entre as 

traduções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


