
 

RELAÇÃO DE MATERIAL 
ENSINO MÉDIO 

ANO LETIVO 2020 
 

 1ª SÉRIE 

MATERIAL SAS Os livros didáticos da Plataforma SAS devem ser adquiridos na secretaria da escola. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

1º Bimestre  A Megera Domada - Col. Clássicos Para Todos - Nova fronteira. 

2º Bimestre  Lucíola, de José de Alencar (qualquer edição). 

3º Bimestre  Dom casmurro, de Machado de Assis (qualquer edição). 

QUÍMICA Apostila de laboratório (adquirida no CEL), jaleco comprido e óculos de segurança. 

ARTES 

• Bloco de papel Canson 140 mg formato A3 

• Giz pastel seco (12 cores) 

• Lápis de cor aquarelável (12 cores) 

• Pilot fino preto 

• Lápis 6B 

• Borracha 

• Cola e tesoura 

 2ª SÉRIE 

MATERIAL SAS Os livros didáticos da Plataforma SAS devem ser adquiridos na secretaria da escola. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

1º Bimestre  Livro de Sonetos, de Vinicius de Moraes (São Paulo: Companhia das Letras, 2009). 

2º Bimestre  Vidas Secas, de Graciliano Ramos (qualquer edição). 

3º Bimestre  Laços de família, de Clarice Lispector. Editora Rocco. 

QUÍMICA Apostila de laboratório (adquirida no CEL), jaleco comprido e óculos de segurança. 

ARTES 

• Bloco de papel Canson 140 mg formato A3 

• Giz pastel seco (12 cores) 

• Lápis de cor aquarelável (12 cores) 

• Pilot fino preto 

• Lápis 6B 

• Borracha 

• Cola e tesoura 

 3ª SÉRIE 

MATERIAL SAS Os livros didáticos da Plataforma SAS devem ser adquiridos na secretaria da escola. 

LIVROS 
PARADIDÁTICOS 

Aguardaremos a liberação dos títulos que serão cobrados pela Uerj. Os mesmos serão 
divulgados pelos professores, em sala, após o início das aulas. 
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• Lápis (e apontador com recipiente) ou 
lapiseira (e grafite) 

• Borracha macia 

• Caneta azul ou preta 

• Caneta vermelha 

• Caneta de marcar texto 

• Cadernos para as disciplinas 

• 1 pasta para arquivar provas 

• Estojo 

• Agenda 

• Corretivo 

• Régua 
 

 

OBSERVAÇÕES 

• Sugerimos identificar todo o material com nome do 
aluno. 

• O material diário deve estar completo e organizado 
ao longo de todo o ano letivo. 

• O material listado para Artes também poderá ser 
utilizado no desenvolvimento das atividades das 
demais disciplinas. 

 

 


