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Lista de materiais 2022- 

Ensino Médio 

Material Quantidade 

Apontador com depósito 1 

Borracha Branca 1 

Caderno – 96 folhas (pautado) 12 

Caderno de desenho (sem pauta, grande) – 48 folhas. 1 

Caixa de lápis de cor (12 cores) 1 

Caneta Esferográfica colorida (jogo) 1 

Cola incolor – 90 gramas que não enruga. 1 

Compasso e Transferidor 1 

Grafite 2.0 para compasso 1 

Lápis 6B 1 

Lápis preto nº 2 2 

Jaleco branco para as aulas em laboratório 1 

Minidicionário atualizado. 1 

Papel Chamex A4 Branco ( 500 folhas) 1 

Papel chamex  A4 colorido (100 folhas) 1 

Régua 30cm transparente 1 

Tesoura pequena sem ponta 1 

Livros português e literatura (lista abaixo) 1 

Máscara extra 2 

Recipiente para guardar máscara (1 para limpa e 1 para suja) 2 

Frasco de álcool gel individual 1 
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Atenção: 

 Alguns dos itens da lista são de uso individual e sua durabilidade pode variar de 

acordo com a frequência de uso e com os cuidados. Assim precisarão ser 

repostos ao longo do ano letivo.  

 
 

 

 

Livros:  

 

1ª Série - PORTUGUÊS 

“O mundo de Sofia” - Gaardner (1ª etapa) 

“Luzes de emergência se acenderão automaticamente” - Luisa Geisler (2ª etapa) 

“Ensaio sobre a cegueira” - José Saramago (3ª etapa) 

 

1ª Série - LITERATURA 

“Sonetos” - Camões (1ª etapa) 

“Boca do inferno” - Ana Miranda (2ª etapa) 

“I-Juca Pirama” - Gonçalves Dias + “Lira dos 20 anos” - Álvares de Azevedo + 
“Navio negreiro” - Castro Alves (3ª etapa) 
 

2ª Série - PORTUGUÊS 

“Quarto de despejo” - Carolina M. de Jesus (1ª etapa) 

“Holocausto brasileiro” - Daniela Arbex (2ª etapa) 

“É isto um homem?” - Primo Levi (3ª etapa) 

 

2ª Série - LITERATURA 

“Memórias póstumas de Brás Cubas - Machado de Assis (1ª etapa) 

“Clara dos anjos” - Lima Barreto (2ª etapa) 

“Vidas secas” - Graciliano Ramos  

+ “Sobrevivendo no inferno” - Racionais (3ª etapa) 
 


