
 

 

 

LISTA DE MATERIAIS PARA 2022 – 2ª E 3ª SÉRIES DO ENSINO MÉDIO 
 

Agenda escolar (será entregue pela escola) 
Caderno para anotação para cada matéria (pode ser caderno individual ou de “matérias”. Também podem ser 
folhas pautadas para serem fixadas na apostila ou arquivadas em fichário). 
Lápis 
Borracha 
Caneta 
Apontador 
Régua 
Tesoura sem ponta 
Lápis de cor (principalmente para as aulas de Artes na 1ª série do Ensino Médio) 
Apostila do Sistema Positivo de Ensino 
Material da OPEE (Orientação Profissional, Empreendedorismo e Empregabilidade) 
Dicionários de Português e de Inglês 
Dicionário de Espanhol 
*** Demais materiais necessários serão solicitados durante o ano letivo. 
Observações: 
Todo o material e o uniforme deverão estar identificados. 
Trazer diariamente uma garrafa de água identificada. 
A agenda será entregue no início do ano letivo.  
Os materiais didáticos devem ser adquiridos diretamente com o vendedor, em datas pré-definidas. 

MATERIAL DIDÁTICO 
 

 
 

AGENDAMENTO: 
REUNIÃO DE PAIS 
DATA: 08 de fevereiro de 2022 – terça-feira 
HORÁRIO: 18h30min 
LOCAL: Salão de Atos 
Observação: Observação: para a reunião de pais, devido aos protocolos que preveem o 
distanciamento, somente um dos responsáveis poderá se fazer presente. 

Nível de 
Ensino Editoras Onde comprar? Período da 

compra Forma de pagamento 

Ensino 
Médio 

Positivo Positivo: Na loja online, através do 
site: 
https://www.eskolare.com/e/lasallepep
eri 
 
Maiores informações: 
https://drive.google.com/file/d/1fRe8Ms
O44U3YoQns_hoz3aysuQplezWX/vie
w?usp=sharing 

Positivo:   
Dezembro de 
2021 a 15 janeiro 
de 2022 
 

Positivo: à vista, no boleto 
ou Pix, ou em até 11x no 
cartão de crédito para as 
compras no mês de 
dezembro ou parcelamento 
no boleto sujeito a análise 
de crédito pela financeira 
Koin. 
 

 FTD FTD:  Na loja online, através do site: 
www.ftdcomvoce.com.br 
Código da Escola: FTD22SCPOR 
 
Maiores informações:  
https://drive.google.com/file/d/1Q-
hYRAOBZs8P1ybW5Her1WULE2MYci
yO/view?usp=sharing 

FTD:  Dezembro 
de 2020 e janeiro 
de 2022 

FTD:  à vista, no boleto, ou 
em até 10x no cartão de 
crédito para as compras no 
mês de dezembro e 08x 
para as compras no mês de 
janeiro. 


