
                  

     ENSINO MÉDIO - 2020   
 

Srs. Pais ou Responsáveis,  

Parabéns, pela opção de oferecer ao seu filho uma educação de qualidade. 

A Rede La Salle, presente em quase 80 países, no Brasil, em 9 estados e, no Distrito Federal, 45 

Comunidades Educativas, 6 Centros de Ensino Superior, mais de 47 mil alunos, mais de 5 mil educadores e com 

112 anos de existência em nosso país, valoriza a participação das famílias em todos os processos de 

aprendizagem.   

 

Algumas orientações: 
 

 Os livros paradidáticos solicitados no verso desta folha visam a atender as atividades educacionais 
desenvolvidas ao longo do ano letivo.  

 Ressaltando o caráter formativo relacionado ao consumo consciente do material, sugerimos que 
reaproveitem o material de 2019 que ainda encontre em boas condições de uso. Dessa forma, é possível 
ajudar o planeta e a economia financeira. 

 O material didático do Sistema COC, utilizado por alunos da 1ª a 3ª série EM, será comercializado pela 
empresa A6, através da “Lista de Material Online”. Os pais poderão fazer a compra via online, pelo 
site www.listadematerialonline.com.br ou no Colégio, presencialmente, com os representantes da 
A6, nas datas agendadas pela empresa: no período de 9 a 14/12/19, das 8 hs às 18 hs. 
 

 Para obter mais Informações referentes à forma de aquisição de livros didáticos, paradidáticos e da 
apostila COC, consulte o site e facebook do Colégio. 
 

Comunicamos ainda que: 
 
1 - Conforme artigo 90, inciso IV do Regimento Escolar do Estabelecimento é dever do aluno “apresentar-se na 
ESCOLA, DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO”. 
 
2- O uniforme escolar pode ser adquirido no estabelecimento credenciado: Sarracena Confecções – Rua: 
Antônio Blanco, 473 – Vila Costa do Sol – São Carlos – Telefone: (16) 3361.2249. 
             
3 - Uniforme do Ensino Médio – (período de transição) - camiseta: azul marinho (modelo antigo) / cinza 
(modelo novo); parte de baixo: azul marinho (liso, sem estampa); calçado: não é permitido usar chinelo, 
rasteirinha, crocs ou similares, durante o horário regular de aula, sendo assim, todos os alunos deverão usar 
tênis. 
  
4 - Os(as) alunos(as) receberão a AGENDA LA SALLE  2020 na primeira semana de aula, para uso durante 
todo o ano letivo. 
 
5 - Outros esclarecimentos diretamente no Colégio La Salle ou pelo telefone (16) 2107-5100. 
 

 

INÍCIO DAS AULAS - 27 DE JANEIRO DE 2020 
SEGUNDA-FEIRA 

ATENÇÃO: 01 DE FEVEREIRO DE 2020 - SÁBADO - 8H30- 
Reunião de Pais e Mestres, para orientações e entrega da 
programação do ano letivo 2020. 
 

 
              

 

 

http://www.listadematerialonline.com.br/


 

                             

 

LIVROS PARADIDÁTICOS - 2020 
 1ª SÉRIE 2ª SÉRIE 3ª SÉRIE 

 
 

1° TRIMESTRE 
 

- As vantagens de 
ser invisível 

Stephen Chbiskt 
Editora Rocco 

- A outra face 
Débora Ellis 
Editora Ática 

 
Livros do Projeto  
#antenaliterária 

 

 
 

2° TRIMESTRE 

- Prosas Urbanas 
Antologia de 

Crônicas e Contos 
para Jovens 

Editora Global 

- 1984 
George Orwell 

Qualquer editora 

 
Livros do Projeto  
#antenaliterária 

 

 
 

3° TRIMESTRE 
 

- Revolução dos 
Bichos 

George Orwell 
Qualquer editora 

- A Hora da Estrela 
Clarice Lispector 
Qualquer editora 

 
Livros do Projeto  
#antenaliterária 

 

 

LIVROS DO PROJETO #ANTENALITERÁRIA 2020 

 

Gênero Literário Autor (a) / Livro 

 
Poesia 

 

 Luís de Camões, Sonetos. 

 Racionais Mc’s, Sobrevivendo no inferno. 

 Ana Cristina Cesar, Ateus pés. 

 Carlos Drummond de Andrade, Claro enigma 

 
Contos 

 Guimarães Rosa, A hora e a vez de Augusto Matraga, do livro Saragana. 

 Machado de Assis, O espelho. 

 
Teatro 

 

 Dias Gomes, O bem amado 

Romance 

 Júlia Lopes de Almeida, A falência. 

 Érico Veríssimo, Caminhos Cruzados. 

 José Saramago, História do Cerco de Lisboa. 

 José de Alencar, Iracema. 

 Machado de Assis, Memórias póstumas de Brás Cubas. 

 Eça de Queirós, A relíquia. 

 Aluísio Azevedo, O cortiço. 

 Graciano Ramos, Vidas secas. 

 Helena Morley, Minha vida de menina. 

 João Guimarães Rosa, Sagarana. 

 Pepetela, Mayombe. 
 

Diário  Carolina Maria de Jesus, Quarto de despejo. 

Crônica  Nelson Rodrigues, A cabra vadia. 

Sermões 

Antonio Vieira: 

 Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1672; 

 Sermão de Quarta-feira de Cinza – Ano de 1673, aos 15 de fevereiro, dia da 
trasladação do mesmo Santo; 

 Sermão de Quarta-feira de Cinza – Para a Capela Real, que se não pregou 
por enfermidade do autor. 

 

- Livros do Projeto #antenaliterária  poderão ser alterados mediante publicações oficiais das faculdades. 

“O hábito da leitura é o mais fascinante dos vícios. É nas páginas de um livro que podemos viajar sem sair de 

casa e conhecer a alma humana”. (Autor desconhecido) 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 


