
 
LISTA DE MATERIAIS 2020 

1ª SÉRIE -  ENSINO MÉDIO 

Livros Didáticos   
RSB - Escolas 

Coleção Digital + Todos os livros impressos OU 
Somente a Coleção Digital. 

 Livros de : BIOLOGIA; E. RELIGIOSO; 

FÍSICA; GEOGRAFIA; HISTÓRIA; 
L.POTUGUESA; MATEMÁTICA; QUÍMICA e 
INGLÊS. 

 
 
 
 
https://loja.edebe.com.br/ 

Paradidáticos   
Língua Portuguesa 

1º tri: Capitães de Areia  – Jorge Amado Companhia das Letras 

2º tri: O auto da barca do inferno – Gil Vicente Martin Claret 

 Minha vida de menina  – Helena Morley Companhia das Letras 

3º tri: Poemas escondidos – Gregório de Matos Companhia das Letras 

Plataforma de 
Simulados ENEM 
(+ Redação) 

Editoração das provas e da redação; cálculo por TRI; 
acesso da plataforma para análise do resultado, 
correção comentada e plano de estudo. R$ 72,50 
Pagamento: vencimento em 10/01/2020 com boleto 
disponibilizado no site a partir do dia 08/11/2019.   
 

 
 

 

Geral 1 tablet ou smartphone  - obrigatório na compra exclusiva do pacote digital.  
 

Especificações: Sistema operacional Android 4.4 (ou superior) o u IOS 9 (ou 
superior); Tela touch screen capacitiva de 4.3” ou superior; Processador Dual 
Core de 1 GHz ou superior; Memória RAM 1,5 GB ou superior; Memória 
armazenamento interna livre, mínima de 16GB (recomendado 32GB); Conexão 
Wi-fi 802.11 B/G/N. 

Caderno universitário ou fichário (uso em 12 disciplinas) 

1 agenda física se preferir à agenda do celular. 

1 estojo contendo: lápis ou lapiseira; canetas esferográficas nas cores azul, e 
preta; borracha; caneta marca-texto;  01 pen-drive e 1 cola bastão. 

Arte 01 pasta catálogo com 20 plásticos 

1 bloco canson A4 

1 caixa de lápis de cor (24 cores) 

1 estojo de caneta hidrocor 

1 régua de 30 cm 

lápis grafite: 2B; 4B e 6B 

Caderno de 96 folhas ou uma parte no fichário 

Laboratório 1 avental branco de manga longa 

 
Recomendações:  

 Identificar o uniforme com nome e sobrenome.  
 Procurar um auxiliar e verificar no “Achados e Perdidos”, peças do uniforme ou materiais 

perdidos no ambiente escolar. 
 Consultar o aluno antes de fazer a opção somente pela coleção digital. Há alunos que preferem 

o apoio da versão impressa.  
 Procurar pelo serviço de tecnologia da escola no caso de dificuldade no download dos livros 

digitais. 
 Muita atenção na compra da loja virtual (Edebê). Marque somente os livros informados nesta 

lista. 
 
 
 
 
 

https://loja.edebe.com.br/


Instituto Coração de Jesus – Rua Siqueira Campos, 483 – Centro. Santo André / SP.  (11) 4433 7477 

 

Importante saber: 

  A Editora Edebê comunica que sua campanha de vendas está aberta e corresponde ao período 
do mês de outubro de 2019 a janeiro de 2020. 
  

Neste período, a aquisição do material será incentivada com os seguintes benefícios: 
parcelamento em até 10x sem juros nos cartões de crédito; desconto de 5% para pagamentos com boleto 
à vista; e a entrega será feita na escola sem cobrança de frete.  

 
Para as compras feitas após o período de campanha as condições serão revistas, sendo o frete 

cobrado do cliente. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


