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LISTA DE MATERIAL • 1ª SÉRIE - ENSINO MÉDIO 
COLEÇÃO LUMEN - Sistema de Ensino Poliedro 

 
 

 
 

 
 

Editora Poliedro Ltda.  

Valor: R$1.380,00 

Local de venda: a venda será feita pelo site www.bookfairbrasil.com  

Digite o código de acesso da escola:   SOM OSCSFX  
  

Período de Vendas 1:  01/12/2019 a 05/01/2020 

5% (cinco por cento) de desconto para o pagamento total da compra com boleto bancário à vista, ou valor total dividido em até 10 parcelas 

sem juros e sem desconto.  
Entrega: até 25/01/2020. 

As entregas serão efetuadas diretamente na residência do aluno, ou em outro endereço a ser informado pelo pai/responsável no ato da 

compra, sem a cobrança de frete.  Não haverá outro local de venda na região (somente pelo site). A cole ção é organizada por semestre: L1 será 
entregue no início do ano e o L2 será enviado, posteriormente, conforme calendário de utilização. 

  

Período de Vendas 2:  Após 05/01/2020 

3% (três por cento) de desconto para o pagamento total da compra com boleto bancário à vista, ou valor total dividido em até 08 parcelas sem 
juros e sem desconto.  

Entrega: em até 20 dias após confirmaç ão do pagamento.  

As entregas serão efetuadas diretamente na residência do aluno, ou em outro endereço a ser informado pelo pai/respons ável no ato da 

compra, sem a cobrança de frete.  Não haverá outro local de venda na região (somente pelo site). A coleção é organizada por semestre: L1 será 
entregue no início do ano e o L2 será enviado, posteriormente, conforme calendário de utilização. 

 

Composição da Coleção  

COLEÇÃO LUMEN 

Área do Conhecimento Componente Curricular  

Coleção: 1ª Série do Ensino 

Médio/Coleção Lumen 

1º Semestre 2º Semestre 

Linguagem e suas 

Tecnologias 

Língua Portuguesa (Gramática e 

Interpretação de Texto) 
L1 L2 

Língua Portuguesa- Literatura L1 L2 

Língua Portuguesa- Produção de 

Texto  
L único 

Matemática e suas 

Tecnologias 
Matemática L1 L2 

 

Ciências Humanas e Sociais 

Aplicadas 

História L1 L2 

Geografia L1 L2 

Filosofia L único 

Sociologia L único 

Questões Contemporâneas L único 

Ciências da Natureza e 

suas Tecnologias 

Física L1 L2 

Química L1 L2 

Biologia L único 

Serviços 

Simulados Nacionais - Banca Poliedro: 4 ciclos 

Olimpíada de Matemática do Poliedro 

Vídeos de apresentação da coleção 

+ Questões Lumen 

Acesso ao Portal EDROS e P+ - Área Restrita (Sistema Poliedro), contendo: 

- Balcão de Redação - 32 temas anuais   

 - Resultados dos Simulados Nacionais, com classificação.  
 

 
Os materiais do Programa Bilíngue (International School) e  da disciplina “Empreendedorismo Criativo” serão fornecidos pelo CSFX. 

Entrega no início do ano letivo de 2020.  

 

http://www.bookfairbrasil.com/
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LIVROS LITERÁRIOS 2020 
1ª ETAPA LETIVA 
 Por Mares há muito Navegados  (Série  

Descobrindo os Clássicos) –  Editora Saraiva 
Álvaro Cardoso Gomes 

 
 No seu pescoço 

Chimamanda Ngoz i Adiche – Ed. Companhia 
das letras  
 

 Os ratos - Editora  Ática 

Dyonélio Machado 

 

2ª ETAPA LETIVA 
 *O Alienista- Qualquer editora. 

Também disponível  na Internet.  
Machado de Assis  

 
 Boca do Inferno 

 Ana Miranda  
Editora Companhia das Letras  

 

3ª ETAPA LETIVA 
 A Barca dos Amantes - Editora Lê  

Antônio Barreto 
 

 *Iracema – Qualquer editora  
(Disponível na Internet).  

José de Alencar 
 

 *Senhora - Qualquer Editora  

José Alencar 

Observação: Livros sinalizados (*) estão disponíveis na biblioteca digital do portal Edros. 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 

1 Borracha 

1 Régua de 30 cm (resistente) 

Cadernos (um para cada disciplina) ou Fichário com divisão de 

matérias 

1 Caneta Azul ou Preta 

1 Tesoura sem ponta 

1 lápis pretos n.º 02 ou 1 lapiseira 

1 Óculos de segurança incolor (uso em Laboratório) 

1 Jaleco em tecido branco, com logomarca do CSFX, para atividades  

no laboratório (identificado com nome do(a) aluno(a)) 

15 pares de luva de Procedimento – Uso em Laboratório (5  em cada 

Etapa Letiva) 

1 Bloco para Produção de Texto que deverá ser adquirido no CSFX, 

em fevereiro/2020. 
UNIFORME ESCOLAR  

 Camisa uso diário azul  

 Bermuda azul marinho (tactel) 

 Camiseta azul (Ed. Física) 

 Bermuda Helanca azul marinho (estilo ciclista - apenas feminina – 

Ed. Física) 

 Camisa manga longa Azul  

 Calça azul marinho (tactel) 

 Agasalho azul  

 Tênis com meias (uso obrigatório nas aulas de Educação Física). 

Importante: Identificar os uniformes com o nome completo do(a) 

aluno(a). 

Fornecedores: 

Ôla Sports 

- Av. 28 de abril, 736, Centro, Ipatinga. Tel.: (31)3822-9222 

 

Unigolden 

- Av. Carlos Chagas, 921, Cidade Nobre, Ipatinga.  

  Tel.: (31) 3821-2511 WhatsApp: (31) 98983-3186 

- Rua China, 167, Loja B, Cariru, Ipatinga. Tel.: (31) 3668-3550 

 

OBSERVAÇÕES 

 Recomenda-se que o aluno tenha uma gramática e um dicionário da Língua Portuguesa (nova ortografia) e um dicionário de Língua Inglesa. 

 É importante pontuar que, para as aulas nos Laboratórios de Química, Física e Biologia será obrigatório o uso dos óculos de s egurança 

incolor, das luvas de procedimento, da calça comprida e de calçado fechado (tênis). 

 Os materiais individuais são consumíveis e devem ser substituídos durante o ano, conforme a necessidade. 


