
 

 

 

 

LIVROS 2023 – 2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

1) FTD - SISTEMA DE ENSINO / BNCC / NOVO ENSINO MÉDIO – Formação Geral Básica FGB - Comprar direto no site 

compre.ftd.com.br 

 Este material, após adquirido pela família, será enviado pela editora FTD direto para a residência do estudante. 

2) ITINERÁRIO FORMATIVO – Editora Positivo - Comprar direto no site 

lojanaescola.com.br/lasalle-brasilia 

 

Este material, após adquirido pela família, será entregue aos estudantes no início 

do ano letivo, no colégio. 

 

PARA OPTANTES DO PERCURSO DE LINGUAGENS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PERCURSO COMUM – Módulo 2 - 1º semestre (ISBN: 978-65-5829-643-0) e  

Módulo 2 – 2º semestre (ISBN: 978-65-5829-636-2) 

 Projeto de vida e Fé 

 Matemática Aplicada 

 Escrita e Argumentação 

 Language and Communication 

 Bioética e Sustentabilidade 

 

PERCURSO ESPECÍFICO – Módulo 2 - 1º semestre (ISBN: 978-65-5829-639-3) e 

Módulo 2 – 2º semestre (ISBN: 978-65-5829-637-9) 

 Cinema e Expressões Culturais  

 Sociedade, Cidadania e Economia  

 Cultura Digital e Ética 

OU 

PARA OPTANTES DO PERCURSO DE MATEMÁTICA E CIÊNCIAS DA NATUREZA 

PERCURSO COMUM – Módulo 2 - 1º semestre (ISBN: 978-65-5829-643-0) e 

Módulo 2 – 2º semestre (ISBN: 978-65-5829-636-2) 

 Projeto de vida e Fé 

 Matemática Aplicada 

 Escrita e Argumentação 

 Language and Communication 

 Bioética e Sustentabilidade 

 

PERCURSO ESPECÍFICO –Módulo 2 - 1º semestre (ISBN: 978-65-5829-640-9) e 

Módulo 2 – 2º semestre (ISBN: 978-65-5829-638-6) 

 Estatística e Probabilidade em contexto 

 Física na Atualidade 

 Saúde Individual e Coletiva 

3) Caderno de produção textual do Colégio La Salle Brasília – disponível na papelaria Risk (Vendas on-line pelo 

site https://www.shoppingrisk.com.br/ 

 

mailto:compre.ftd.com.br
mailto:compre.ftd.com.br
http://lojanaescola.com.br/lasalle-brasilia
https://www.shoppingrisk.com.br/


 
 
 
 
 
 

MATERIAL INDIVIDUAL 
Estojo contendo lápis ou lapiseira, caneta azul, preta e 
vermelha, borracha, caneta marca-texto 

Atividades ao longo do ano em todos os componentes curriculares. 

05 Cadernos Universitários – 98 folhas – para Gramática, 
Literatura, Matemática e sendo 2 para o Itinerário Formativo. 

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios 
e produções. 

01 Pasta catálogo (com 100 plásticos) para produção de texto Organização de folhas avulsas. 

08 Cadernos Universitários com 48 folhas para Geografia, 
Ensino Religioso, Inglês, História, Filosofia, Biologia, Física e 
Química.  

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios 
e produções. 

01 Calculadora básica (funções simples) Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de exercícios. 

01 Régua 30 cm transparente Atividades ao longo do ano em todos os componentes curriculares. 

01 Compasso Atividades ao longo do ano em todos os componentes curriculares. 

01 Jaleco branco de mangas compridas Aulas práticas no laboratório 

 
 

ORIENTAÇÕES 
 O uso do jaleco de manga comprida é obrigatório para aulas no Laboratório. 

 Solicitamos a verificação da edição dos livros da lista de material. 

 O uso do uniforme completo é obrigatório, inclusive agasalho (identificar com caneta de tecido ou bordar o nome do (a) aluno (a), e o tênis (qualquer 
marca). Os estudantes do Ensino Médio poderão usar calça jeans azul escura, desde que não tenha rasgos. Exceto no dia da aula de educação física. 

 Não será permitido customização/modificação do uniforme. 

 Uniforme Escolar: La Salle Store localizado no Colégio La Salle Brasília ou em nossa loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-la-salle/ 

 Todo material deve ser devidamente identificado com etiqueta (parte da frente do caderno), incluindo lápis de cor e de escrever. 

 Os livros e cadernos ficarão em casa. Enviar para o colégio de acordo com a grade horária da turma. Os alunos têm a opção de alugar armários. 

 Poderão solicitados ao longo do ano: 
 Ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos; 
 Materiais para dramatização (roupas, óculos, bolsas etc); 
 Sucatas, revistas para recortes, rótulos ou embalagens; 
 Taxas para saída de campo, peças teatrais, entre outros; 
 Materiais para as Mostras Interdisciplinares e Festa junina; 
 As obras literárias serão solicitadas no decorrer do ano (matriz de referência do PAS). 

 

 
 

 


