
 

1ª SÉRIE | ENSINO MÉDIO  

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2023 

 

Prezados/as Pais, Mães e Responsáveis, 

 

Seguem orientações importantes para a aquisição dos materiais que serão usados em 2023: 

 

• Sugerimos que os livros e todos os outros materiais sejam adquiridos no início do ano letivo; 

• Lembramos que os livros devem ser comprados de acordo com o ISBN, identificação que garantirá a 

escolha da edição correta; 

• A compra dos livros digitais deve ser realizada por meio dos links indicados na lista; 

• Pedimos que, antes da compra, confiram os links e as senhas de acesso que garantem desconto nas 

compras realizadas nos sites das editoras e distribuidoras parceiras; 

• Pedimos que todos os livros trazidos para a escola estejam etiquetados com nome completo e 

ano/série do/a estudante; 

• Por fim, solicitamos que todos os demais materiais escolares, inclusive o uniforme, também sejam 

identificados com nome completo e ano/série do/a estudante. 

 

Quanto aos livros didáticos de Língua Inglesa para o Ensino Fundamental II e Médio, temos duas 

orientações: 

  

• Para alunos/as veteranos/as matriculados no Ensino Fundamental II e Médio 

As famílias dos/as estudantes matriculados/as no Ensino Fundamental II e Ensino Médio já receberam o 

comunicado acerca do nível de proficiência em língua inglesa em 2023. Atentem-se a essa informação 

para a aquisição do material que será utilizado ao longo do curso. 

  

• Para alunos/as novatos/as do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio: 

Os/as alunos/as do Ensino Fundamental II e do Ensino Médio que ingressarão em 2023 farão o teste de 

classificação de nível nas primeiras semanas de aulas. Mais informações serão enviadas no início de 

fevereiro. 

 

 

Em caso de dúvidas, entrem em contato com Liliane Barbosa pelos seguintes canais: 

 

Telefone: (11) 3138-9724; 

E-mail: liliane.barbosa@saoluis.org 

  

mailto:liliane.barbosa@saoluis.org
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Moderna Plus – Literatura: tempos, leitores e leituras 

(Livro Digital Interativo – 4ª edição) 

Autoras: Maria Luiza M. Abaurre e Marcela Pontara 

Editora: Moderna, 2021 

ISBN: 9788516097165 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-

content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf 

 

 

360º – Aprender e Praticar Gramática 

A coleção 360° Gramática é composta de livro-texto em volume único  

dividido em três partes. 

Autor: Mauro Ferreira 

Editora: FTD, 2015 

ISBN: 7898592130853 

 

Sobrevivendo no inferno 

Autores: Racionais MC’s 

Editora: Companhia das Letras, 2018 

ISBN: 9788535931730 

 

Leitura autônoma 

Escolher UM livro das listas de leitura obrigatória dos vestibulares da 

Fuvest ou da Unicamp. 

 

Dois irmãos 

Autor: Milton Hatoum 

Editora: Companhia de Bolso (Companhia das Letras) 

ISBN: 9788535908336 

https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
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Soneto de Camões (Domínio público) 

Autor: Luís Vaz de Camões 

 

Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_

action=&co_obra=1872 

 

Marília de Dirceu (Domínio público) 

Autor: Tomás Antônio Gonzaga 

 

Disponível em:  

http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000301.pdf  

 

Romanceiro da Inconfidência 

Autora: Cecília Meireles 

Editora: Global, 2015 

ISBN: 9788526021907 

 

Laços de família 

Autora: Clarice Lispector 

Editora: Rocco 

ISBN: 9786555320244 

MATEMÁTICA 

 

Moderna Plus – Matemática Paiva 1 
(Livro Digital Interativo – 4ª edição) 
Autor: Manoel Paiva 

Editora: Moderna, 2021 

ISBN: 9788516100315 

 

 
Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-

content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf 

 

  

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872
http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&co_obra=1872
http://www.dominiopublico.gov.br/download/texto/bv000301.pdf
https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
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CIÊNCIAS HUMANAS (História, Geografia, Sociologia e Filosofia) 

 

Ideias para adiar o fim do mundo (nova edição) 

Autor: Ailton Krenak 

Editora: Companhia das Letras 

ISBN: 9788535933581 

GEOGRAFIA 

 

Geografia – Espaço e identidade 

Autores: Levon Boligian e Andressa Alves 

Editora: Editora do Brasil 

ISBN: 9788510064477 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://colegiosaoluis.essia.com/material 

  

Tutorial para a compra: 

https://suporte.essia.com/pt-BR/articles/5877109-como-realizar-a-

compra-dos-livros 

HISTÓRIA 

 

Moderna Plus – Conexões com a História –  

Volume único (3ª edição) 

Autores: Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira 

Editora: Moderna, 2021 

ISBN: 9788516134532 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-

content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf 

 

FILOSOFIA 

 

Moderna Plus – Filosofar com textos: temas e história da Filosofia 

Autora: Maria Lúcia de Arruda Aranha 

Editora: Moderna  

ISBN: 9788516134556 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-

content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf 

 

https://colegiosaoluis.essia.com/material
https://suporte.essia.com/pt-BR/articles/5877109-como-realizar-a-compra-dos-livros
https://suporte.essia.com/pt-BR/articles/5877109-como-realizar-a-compra-dos-livros
https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
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SOCIOLOGIA 

 

Moderna Plus – Sociologia em movimento 

Autores: vários autores 

Editora: Moderna 

ISBN: 9788516134563 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-

content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf 

 

FÍSICA 

 

Vereda Digital – Física – Volume único (3 partes) 

Autores: Carlos Magno Azinaro Torres, Nicolau Gilberto Ferraro e Paulo 

Cesar Martins Penteado 

Editora: Moderna, 2018 

ISBN: 9788516107338 

QUÍMICA 

 

Química – Princípios e Aplicações – BNCC – Volume único (3 partes) 

Autores: Pereira, Chemello, Proti e Ciscato 

Editora: Moderna, 2019 

ISBN: 9788516119478 

BIOLOGIA 

 

Vereda Digital – Fundamentos da Biologia Moderna – Volume único 
(3 partes) 
Autores: José Mariano Amabis e Gilberto Rodrigues Martho 
Editora: Moderna, 2018 
ISBN: 9788516107161 

  

https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
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LÍNGUA INGLESA − Nível B2 

OBSERVAÇÃO PARA ALUNOS/AS INGRESSANTES EM 2023: 

Os/as alunos/as farão a prova de classificação no decorrer das 2 (duas) primeiras semanas de aula, 
em 2023. Após a divulgação do resultado, as famílias deverão adquirir os materiais de acordo com o 
nível de proficiência linguística do/a estudante. 

 

Roadmap B2+ Student’s Book and Workbook w/ Online Practice and 

eBook Flexi 1 (BOOK 1) 

Autores: Jonathan Bygrave, Hugh Dellar e Andrew Walkley 

Editora: Pearson 

ISBN: 9781292396194  

LÍNGUA INGLESA − Nível B2+ 

OBSERVAÇÃO PARA ALUNOS/AS INGRESSANTES EM 2023: 

Os/as alunos/as farão a prova de classificação no decorrer das 2 (duas) primeiras semanas de aula, 
em 2023. Após a divulgação do resultado, as famílias deverão adquirir os materiais de acordo com o 
nível de proficiência linguística do/a estudante. 

 

Roadmap B2+ Student’s Book and Workbook w/ Online Practice and 

eBook Flexi 2 (BOOK 2) 

Autores: Jonathan Bygrave, Hugh Dellar e Andrew Walkley 
Editora: Pearson 
ISBN: 9781292396224 

NOTEBOOK 

 

1 Notebook 
 

Especificações mínimas: 
Sistema operacional: Windows 10 Pro ou Windows 11 Pro 
Bateria: autonomia mínima de 6 horas 
Placa de Rede: Padrão AC ou AX 
 

Especificações recomendadas: 
Resistência: notebook com resistência a quedas e a líquidos no teclado. 
Tamanho: notebook compacto e leve. 
 
Especificação não recomendada: 
Sistema operacional Chrome OS (Chrome books) 
 

Dispositivo sugerido: 
• Lenovo 100e Windows 

 
 

NOTA 1: alunos/as que já adquiriram um notebook educacional com as 
especificações recomendadas em 2022 não precisam adquirir um novo 
equipamento. 
NOTA 2: no caso de alunos/as que farão Cursos Extras de Robótica, 
Programação e afins, é necessário verificar as especificações 
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solicitadas pelo curso. É facultativo às famílias comprar notebooks com 
especificações acima das recomendadas. 
 
Em caso de dúvidas, entrem em contato pelo e-mail: 

suporteti@saoluis.org 

 

 

USO GERAL 

 

Língua Portuguesa 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

• 1 pasta de material plástico com presilha (para organizar o material apostilado) 

 

Redação 

• 1 bloco de folhas de fichário – 50 folhas 

• 1 pasta catálogo com 40 plásticos (para organizar o material apostilado) 

 

Matemática 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

 

Ensino Religioso 

• 1 caderno universitário de 50 folhas ou fichário 

 

Geografia 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

 

História 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

 

Filosofia 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

 

Sociologia 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

 

Física, Química e Biologia 

• 3 cadernos universitários (um para cada componente) de 96 folhas ou fichário 

• 1 avental branco de algodão, de mangas longas e com o nome do/a aluno/a escrito no bolso 

 

Itinerário Formativo de Ciências Humanas 

• 1 caderno universitário de 96 folhas ou fichário 

 

Língua Inglesa 

• 1 caderno universitário de 96 folhas  

mailto:suporteti@saoluis.org
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Arte 

• 1 lápis grafite 4B 

• 1 borracha branca 

• 1 apontador 

• 1 régua de 15cm ou 30cm 

• 1 marcador permanente preto 

• 1 pasta de elástico, com abas, ofício (cristal) (tamanho: 335 mm x 235 mm) 

• 500g de biscuit, cor branca ou natural – sugestão marca Fox 

 

 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• A reposição dos materiais deverá ser feita sempre que necessário; 

• Todos os cadernos, os livros e as pastas deverão ser etiquetados com nome do/a aluno/a e com 

indicação do componente curricular. 

 

 
OPORTUNIDADES DE COMPRA 
 
Editoras, livrarias, livreiros e demais fornecedores parceiros do CSL oferecerão descontos e condições 

especiais de compra. Para mais informações, acessem o link: https://www.saoluis.org/material-escolar/ 

 

https://www.saoluis.org/material-escolar/

