
Lista de materiais 2020 

Ensino médio 
 

                                                                    1ª série /2020 

 

Para Artes 
01 caixa de lápis de cor  
50 folhas de desenho (120g) 
01 lápis 2B  
01 lápis 6B  
01 pincel nº 02 (chato) 
01 pincel nº 10 (chato) 
01 conjunto de tinta guache (cores primárias)  
*Os demais materiais serão solicitados durante o ano 
letivo 
 
Para Matemática 
01 caderno universitário - 100 folhas 
 
Para Língua Portuguesa e Redação 
01 caderno de universitário - 100 folhas 
10 folhas de redação (disponíveis no setor de  
fotocópias da Escola) 
 
Para Literatura 
01 caderno universitário - 50 folhas 
 
Para Ensino Religioso 
01 caderno universitário - 50 folhas 
 
Para Filosofia 
01 caderno universitário - 50 folhas 
 
Para História/Sociologia 
01 caderno universitário - 100 folhas 
 
Para Língua Espanhola (para quem optar) 
01 caderno universitário - 50 folhas 
01 dicionário Espanhol/Português e 
português/Espanhol atualizado (ou APP - dicionário no 
celular) 
 
Para Língua Inglesa 
01 caderno universitário - 50 folhas 

01 dicionário Inglês/Português atualizado (ou APP-
dicionário no celular) 
 
Para Geografia 
01 caderno universitário - 100 folhas 
 
Para Biologia 
01 caderno universitário - 100 folhas 
 
Para Química    
01 caderno universitário - 100 folhas 
01 tabela periódica 
 
Para Física 
01 caderno universitário - 100 folhas 
 
Para Educação Física 
01 caderno universitário - 50 folhas 
 
 
Material para uso diário, comum a todas as disciplinas: 
*01 estojo 
*02 canetas (azul) 
*02 lápis de escrever ou lapiseira 
*01 cola 
*01 tesoura 
*02 canetas marca texto 
*01 régua 30cm 
*01 pasta com elástico (para guardar provas e 
trabalhos) 
*01 fone de ouvido 
*02 borrachas  
 
 
LIVROS DE LITERATURA:  
03 livros paradidáticos/literários, adotados nos 
trimestres, que serão solicitados posteriormente.
  
 
 

 

LINK PARA COMPRA DAS APOSTILAS: 

POSITIVO https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/ 

o Apostila Sistema Positivo - (no cadastro do aluno: Nível: EM – Série: 1ª Série) 
 

* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, clausula 5ª, parágrafo 6º.            

Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados. 

https://lasalle-carmo.lojanaescola.com.br/

