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Ingressar no ensino superior é o sonho de milhares de jovens que entendem a importância da qualificação para o 

mercado de trabalho. Devido à concorrência por uma vaga, principalmente nos cursos mais procurados, a 

preparação para a prova é fundamental.  

 

Por conta disso, os estudantes costumam priorizar as disciplinas do campo das ciências exatas e a redação, mas 

acabam esquecendo uma peça importante: os livros obrigatórios para o vestibular. Com a proximidade dos 

exames, a solução encontrada é ler os resumos e resenhas críticas dos livros cobrados nas provas. Mas, será que 

somente o resumo é o suficiente para o aprendizado?  

 

Importância de ler os livros obrigatórios para o vestibular 
 

A experiência de ler a obra literária é capaz de ampliar os conhecimentos do estudante, visto que trará um 

panorama sobre variados assuntos. Além disso, o domínio sobre o tema abordado será muito maior quando o 

estudante acompanhar toda a história. Outro benefício é a possibilidade de desenvolver o seu ponto de vista sobre 

a história a partir da sua leitura sobre os fatos. 

 

Dicas de leitura para o vestibular 
 

Planeje-se: para dar conta de todas as leituras, e demais matérias que caem no vestibular, é importante iniciar a 

preparação desde cedo.  

 

Analise o contexto da obra: o contexto social, econômico e político é de fundamental importância para a sua 

análise crítica do tema apresentado. Além disso, não deixe de relacionar a situação retratada com o contexto atual 

da sociedade, o que amplia a análise realizada. 

 

Preste atenção em alguns detalhes: como os personagens foram construídos? Quais são as suas características? 

Quem é o narrador? Há um narrador? Como acontece a passagem do tempo? Qual o tipo de linguagem utilizada? 

Esses são algumas questões que interferem no entendimento da obra.  

 

Preparação para os Vestibulares e ENEM. 

  

Ao ingressar no Ensino Médio, temos a preocupação de atentarmos na escolha dos livros mais cobrados nos 

vestibulares das melhores Universidades do País. Com a seleção proposta procuramos oferecer aos alunos uma 

lista variada de leitura, proporcionando-os uma rica e diversificada experiência com a Literatura. O Projeto é anual 

e propõe um livro por bimestre, que será cobrado através de avaliações específicas e bimestrais, simulados, 

trabalhos em grupos e principalmente na Semana Literária 2022.  

SÉRIES 1º BIMESTRE 2º BIMESTRE 3º BIMESTRE 4º BIMESTRE 

 

 

1º ANO 

Obra: “The 

Canterbury Tales 

De: Geoffrey Chaucer 

Obra: “Os Miseráveis” 

De: Victor Hugo 

Obra: Alice`s 

Adventures in 

Wonderland 

De: Lewis Carroll 

Obra: O grande 

Mentecapto. 

De: Fernando Sabino. 

Obra: “Eu sou  

Malala” 

De: Malala Yousafsai. 

 

2º ANO 

Obra: “Drácula” 

De: Bram Stoker 

Obra: Macário e Noite na 

Taverna. 

De: Alvares de Azevedo 

Obra: The Story of king 

Arthur and His Knights 

De: Howard Pyle. 

Obra: O Cortiço 

De: Aluísio Azevedo. 

 

 

3º ANO 

Obra: “The Picture of 

Dorian Gray. 

De: Oscar Wilde 

Obra: Morte e Vida 

Severina. 

De: João Cabral de Melo 

Neto. 

Obra: 1984 

De: George Orwell 

Obra: Capitães da 

Areia.  

De: Jorge Amado. 

TODAS AS 

SÉRIES 

 OBRA: “ Revolução dos Bichos” - “ Café Filosófico’ 

De: George Orwell 
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