
 

                  

      
ENSINO MÉDIO - 2022 

 

Srs. Pais, Responsáveis e Alunos,  

 

Nas três séries desta etapa de ensino, o aluno desenvolve habilidades cognitivas por meio de atividades 
teóricas e práticas na busca da formação de competências e habilidades, contribuindo para a preparação dos 
vestibulares e a vida universitária. O Colégio La Salle São Carlos, nesta etapa de formação dos seus alunos, 
realiza várias atividades para ajuda-los neste processo que no início do ano letivo de 2022, serão apresentadas.  

A seguir algumas orientações para melhor aproveitamento:  
 

 Para as aulas da grade curricular, o aluno precisará de caderno espiral para cada disciplina (podendo 

utilizar caderno com divisão), estojo, lápis, borracha, canetas e outros materiais de uso particular, de acordo 

com a organização do aluno. Durante o ano letivo, poderão ser solicitados outros materiais pelos 

professores, de acordo com a necessidade das aulas;   

 

 Ressaltando o caráter formativo relacionado ao consumo consciente do material, sugerimos que 
reaproveitem os materiais de 2021, citados acima, que ainda se encontrem em boas condições de uso. 
Dessa forma, é possível ajudar o planeta e a economia financeira da família; 
 

 Os(as) alunos(as) receberão a AGENDA LA SALLE  2022 na primeira semana de aula, para uso durante 
todo o ano letivo; 
 

 Os alunos da 2º e 3ª série EM 2022, utilizarão o material didático do Sistema COC; 
 

 Os alunos da 1º série do Novo Ensino Médio 2022, utilizarão o material do Sistema COC para Formação 
Geral Básica e o do Sistema Positivo para os Itinerários Formativos; 
 

 O material didático do Sistema COC, utilizado por alunos da 1ª a 3ª série EM, serão comercializados 

pela empresa A6, através da “Lista de Material Online”. Os pais poderão fazer a compra via online, 

pelo site www.listadematerialonline.com.br  ou por telefone (16) 39411643;  

 

 O material didático do Sistema Positivo, para a 1ª série do Novo Ensino Médio, poderá ser adquirido pelo 
Site da Editora Positivo:  http://lojanaescola.com.br/lasalle-saocarlos 

 

 Para obter mais informações referentes à forma de aquisição dos materiais didáticos, consulte o Site do 

Colégio (Comunicado Matrículas e Rematrículas 2022);  

 

 Conforme artigo 90, inciso IV do Regimento Escolar do Estabelecimento é dever do aluno “apresentar-
se na ESCOLA DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO”; 

 

  Uniforme do Ensino Médio – camiseta: cinza (modelo novo); parte de baixo: azul marinho (liso, sem 
estampa, sem rasgos); calçado: não é permitido usar chinelo, rasteirinha, crocs ou similares, durante o 
horário regular de aula e nas atividades extras, sendo assim, todos os alunos deverão usar sempre tênis 
ou sapato fechado; 
 

 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. Horário de 
Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 9h às 16h; 

 

 Outros esclarecimentos diretamente no Colégio La Salle, pelo telefone (16) 2107-5100 ou pelo email: 
atendimento.saocarlos@lasalle.org.br; 
 
 
 

http://www.listadematerialonline.com.br/
mailto:atendimento.saocarlos@lasalle.org.br


 
 

 Os livros paradidáticos solicitados abaixo visam a atender as atividades educacionais desenvolvidas ao 
longo do ano letivo. Temos exemplares deles disponíveis na Biblioteca do Colégio, e eles também podem 
ser encontrados em outras bibliotecas da cidade e até na internet. A maioria dos livros paradidáticos 
solicitados para 2022 foram utilizados em 2021, no Projeto #antenaliterária, possibilitando a troca de obras 
entre os alunos. 

 
 

 
              

 
                             

 

LIVROS PARADIDÁTICOS - 2022 

 

Série 1ª série 2ª série  3ª série  

1° 
trimestre 

Sonetos 
de Camões 

Quincas Borba 
– Machado de 
Assis 

Seminários 
dos ratos – 
Lygia 
Fagundes Telles 

2° 
trimestre 

Carta de 
achamento a 
el- rei D. 
Manuel – Pero 
Vaz de 
Caminha 

Alguma Poesia 
– Carlos 
Drummond de 
Andrade 

Terra sonâmbula 
– Mia Couto 

3° 
trimestre 

Poemas 
Escolhidos 
- 
Gregório de 
Matos 

Sobrevivendo 
no inferno – 
Racionais Mc’s 

Campo geral – 
João Guimarães 
Rosa 

 

 

 

LIVROS DO PROJETO #ANTENALITERÁRIA 2022 

 

Em 2022 daremos continuidade ao Projeto #antenaliterária, no qual serão estudados clássicos da 

Literatura em Língua Portuguesa, cobrados nos grandes vestibulares.  

A listagem dos livros deste Projeto será divulgada na plataforma Google Sala de Aula. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 


