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LISTA DE MATERIAIS 2023 

ENSINO MÉDIO – 1ª SÉRIE 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Sistema Positivo de Ensino: COLEÇÃO LA SALLE PADRÃO SPE EM 1ª SÉRIE ANUAL 

Valor: R$ 1.259,00  

Acesse o site da loja virtual e adquira o material: http://lojanaescola.com.br/lasalle-esteio  

             Frete gratuito: o período de frete gratuito vai até 23/01/2023. 

            Tutorial de compra: realizar o pedido na loja virtual é bastante simples e intuitivo. Clique aqui e verifique   

Tutorial do Processo de Compra.   

  Atenção: você deve utilizar o mesmo acesso (login e senha) dos anos anteriores, caso você o tenha. Se 

esqueceu sua senha, clique em “esqueceu sua senha?” para redefini-la.  

 

SUGESTÕES DE DICIONÁRIOS: 

• Língua Portuguesa: Dicionário Aurélio. 

• Língua Inglesa: Oxford Escolar. Editora: Oxford.  
LEITURAS OBRIGATÓRIAS 

A partir de 2023, as leituras obrigatórias serão contempladas pela plataforma 🌳 Árvore de Livros 🌳. Acesse o 

passo a passo, abaixo, e saiba como adquirir o programa e as leituras obrigatórias em formato digital:  
  
a) Acesse o site: https://www.arvore.com.br/ (a compra estará disponível a partir de janeiro de 2023). 
  
b) Clique em “ENTRAR” e no campo login, insira o e-mail do estudante @soulasalle para cadastro; 
  
c) Em seguida, insira a senha padrão “arvore12345”; 
  
d) Proceda o pagamento do valor de R$ 56,00 parcelado no cartão em 10x ou boleto bancário; 
  
e) Após o primeiro acesso, é recomendada a alteração da senha padrão para uma senha pessoal. 
  

Leituras obrigatórias de 2023: 

1º trimestre: Machado de Assis por jovens leitores. Autores: Fernanda Freitas, Vagner Amaro. Editora: 
Autêntica, 2011. 

 

2º trimestre: A hora da estrela. Autora: Clarice Lispector. Editora: Rocco, 2020. 
 

3º trimestre: Uma rosa no concreto. Autor: Angie Thomas. Editora: Galera, 2021. 

 

Importante: as leituras obrigatórias podem ser adquiridas no formato físico. A escolha da 
aquisição/formato é optativa, entretanto, o programa “Árvore de Livros” deve ser adquirido mesmo para 
os pais que realizarem a compra dos livros no formato físico, pois o programa será utilizado, pelos 
professores, durante todo o ano letivo para fins pedagógicos. 

 

 

 

  

http://lojanaescola.com.br/lasalle-esteio
https://drive.google.com/file/d/1mND6b4WVC0Uygy5zTN0tbldO2JEY5qTu/view?usp=sharing
https://www.arvore.com.br/
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OBSERVAÇÕES 

 

 

• Os alunos do Ensino Médio realizam, semanalmente, práticas no Laboratório de Ciências da Natureza, 
portanto, todos devem providenciar um jaleco branco com mangas compridas. O uso do jaleco é 
obrigatório; 

• Os alunos do Ensino Médio possuem seis períodos de aula (das 7h30min às 12h45min). 

MATERIAIS PARA A DISCIPLINA DE ARTE 

• 1 caderno com linhas; 
• 1 lápis 2B; 
• 1 lápis 6B; 
• 1 borracha branca macia; 
• 1 tesoura; 
• 1 cola; 
• 1 apontador; 
• 1 caixa de lápis de cor; 
• 1 régua de 30cm; 
• 1 conjunto de canetinhas hidrocor; 
• 1 caixa de tinta tempera guache ou um estojo de aquarelas em pastilhas; 
• 1 pincel chato nº 4; 
• 1 pincel chato nº 12. 
• Os materiais de Arte que sobraram do ano anterior, poderão ser utilizados. Cada estudante é 

responsável por seus materiais, que devem estar identificados. 

UNIFORME 

• Plantão de vendas no Colégio “La Salle Store”: De 10/01 a 10/03/2023, no 
horário das 8h às 12h e das 13h às 18h.  

                                                                    DEMAIS INFORMAÇÕES 

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

INÍCIO DO ANO LETIVO PARA OS ESTUDANTES: dia 13/02/2023 (segunda-feira). 
Maiores informações serão encaminhadas, posteriormente, através de comunicado via e-mail.  

 


