
 
 

LISTA DE MATERIAIS 

1º ANO ENSINO MÉDIO - 2022 
 

No Ensino Médio, o aluno tem autonomia para escolher se usará caderno ou fichário. Para isso deve levar em conta 
com qual tem maior facilidade para se organizar (deve reservar um espaço para cada um dos componentes curriculares) 
e providenciar seu estojo com caneta, lápis e borracha.  
 
UNIFORME: OBRIGATÓRIO 
 

- Calça azul marinho (flare, legging, moleton, tactel ou jeans - exceto nas aulas de educação física); 
- Bermuda, shorts ou short saia azul marinho (desde que haja bom senso quanto ao comprimento!); 
- Camiseta branca, azul marinho ou vermelha com o emblema do colégio; 
- Tênis (chinelos são permitidos apenas no período da tarde); 
- Agasalho azul marinho ou branco com o emblema do colégio ou agasalho com o modelo college. 
 
MATERIAIS DIVERSOS:  
 

 Jaleco branco de manga comprida para uso nas aulas de laboratório (não precisa ter o emblema do colégio). 
 Entregar na coordenação no 1º dia de aula: 

 Um pacote de sulfite 75gr A4 de 100 folhas 
 Um pacote de sulfite amarelo ou rosa 75gr A4 de 100 folhas 

 
LIVROS PARADIDÁTICOS: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURA - Para as aulas de literatura em Língua Portuguesa, serão trabalhadas as 
seguintes obras durante o ano (fazem parte da lista obrigatória dos principais vestibulares do país e a maioria é 
encontrada gratuitamente na internet):  
 

1º Trimestre: 
 LOBATO, Monteiro. Negrinha. (internet). 
 LISPECTOR, Clarice. A hora da estrela. São Paulo: Rocco. 

2º Trimestre: 
 CAMÕES, Luís de. Sonetos selecionados pela Comvest (internet). 
 CAMINHA, Pero Vaz. Carta de Achamento do Brasil (internet). 

3º Trimestre: 
 Terra Sonâmbula - Mia Couto. São Paulo: Companhia das letras. 
 MATOS, Gregório de. Poemas escolhidos. (internet) 



 
LIVROS DIDÁTICOS:  
 

INGLÊS - “Unlock 2 - Reading and writing skills students book and online workbook” 
Disponível para compra em papelarias ou em lojas especializadas na internet. 
 

 
ITINERÁRIOS FORMATIVOS: 
 

Para algumas unidades curriculares eletivas que os alunos terão, é possível que alguns materiais complementares 
sejam solicitados, mas serão informados após o início das aulas. 
 
 

TODO MATERIAL SOLICITADO ESTÁ DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CDC. 

SUGERIMOS QUE REUTILIZEM OS MATERIAIS DO ANO ANTERIOR QUE PUDEREM SER REUTILIZADOS. 

 

Imagem da capa 
do livro de inglês 



 
 

 
LIVROS DIDÁTICOS DA REDE SALESIANA DE ESCOLAS - EDITORA EDEBÊ:  
 

A compra deverá ser realizada por meio da loja virtual EDEBÊ Brasil. No caso de dúvidas ou dificuldades no processo de 
compra, a editora disponibiliza os seguintes canais de comunicação: 
e-mail - sac@edebe.com.br e fone - 0800-723-1453. 
 
Para comprar acesse: loja.edebe.com.br 

1º - Clique em Material Didático. 

2º - Selecione Ensino Médio. 

3º - Clique em 1ª Série. 

4º - Escolha seu Kit (são duas opções): a versão digital - Coleção Passaporte - 1ª Série - Kit Formação Geral Básica - 
Versão Digital ou versão impressa e digital - 1ª Série - Kit Formação Geral Básica - Versão Impressa e Digital. O kit 
básico contempla os seguintes livros: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas, Ciências da Natureza. Clique no 
botão Comprar/Adicionar ao Carrinho, depois escolha Continuar Comprando. 

5º - Escolha também o Livro Complementar de Filosofia, repetindo os passos do 1º ao 3º (são duas opções): a versão 
digital - Coleção Passaporte - Volume Único - Ciências Humanas (Filosofia) - Versão Digital ou versão impressa e digital 
- Coleção Passaporte - Volume Único - Ciências Humanas (Filosofia) - Versão Impressa e Digital. Clique no botão 
Comprar/Adicionar ao Carrinho, depois escolha Continuar Comprando. 

6º - Escolha o Livro Complementar de Ensino Religioso, repetindo os passos do 1º ao 3º (são duas opções): a versão digital 
- Ensino Religioso 1ª Série EM - Livro Digital ou versão impressa e digital - Ensino Religioso 1ª Série EM - Livro 
Impresso e Digital. Clique no botão Comprar/Adicionar ao Carrinho, depois escolha Continuar Comprando. 

7º - Agora escolha os Cadernos de Atividades, repetindo os passos do 1º ao 3º (aqui só existe a versão impressa): Ens 
Med 1ª Série - Caderno de Atividades Bloco Único. Clique no botão Comprar/Adicionar ao Carrinho. 

8º - ATENÇÃO! Confira os itens e o valor total do carrinho. 

KIT DIGITAL KIT IMPRESSO + DIGITAL 

Valor Total - R$ 1.000,00 Valor Total - R$ 1.554,00 

9º - Informe Estado (SP) e a Escola (Instituto Salesiano Dom Bosco - Americana) e clique em Finalizar Compra. A loja Edebê 
não cobra frete, pois todo o material impresso adquirido será enviado e retirado na própria escola. A data da entrega destes 
materiais será divulgada em breve. 

10º - Indicar as informações pessoais do comprador. Se já comprou antes, fazer login. Para a primeira compra, será 
necessário cadastrar-se. O endereço é uma formalização de cadastro, pois como já dissemos, todo o material impresso 
adquirido será enviado e retirado na própria escola. 

11º - Conferir o resumo do pedido e seu valor total. 

12º - Definir a forma de pagamento. Opções: No cartão em até 10 vezes sem juros (possibilidade de dois cartões de crédito 
diferentes). No boleto ou PIX terá 5% de desconto no valor total da compra. 

Para encerrar, clique em Li e concordo com o(s) termos e condições do site, depois em Finalizar Compra. 

 

Configuração Mínima exigida para o Tablet/Ipad para uso dos aplicativos da Edebê  

 Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) ou IOS 9 (ou superior) 
 Tela Touch screen capacitiva de 8" (ou superior) 
 Processador Dual Core de 1 GHz (ou superior) 
 Memória RAM 1,5 GB (ou superior) 
 Memória de armazenamento interna livre, mínima de 16 GB (ideal 32 GB) 
 Conexão Wi-fi 802.11 B/G/N 

mailto:sac@edebe.com.br
http://loja.edebe.com.br/

