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A Serviço da Formação Humana e Cristã!
Lista de Material Escolar 2019 – 2ª Série do Ensino Médio
LÍNGUA PORTUGUESA, REDAÇÃO E LITERATURA
▪ Livros Paradidáticos:
▪ O Cortiço - de Aluísio Azevedo.
▪ Memórias Póstumas de Brás Cubas - de Machado de Assis (sugestão Editora SM).
(Obs.: estes livros podem ser de qualquer edição, emprestados, comprados em sebos, baixados da internet quando
disponibilizados ou da maneira que preferirem).

PAPELARIA
- 01 AGENDA DE ESTUDANTE para uso diário dos alunos (obrigatório).
- Fichário ou cadernos universitários.
- 500 folhas de papel sulfite branco (tamanho A4 (210x297mm) 75gr/m²) - sugestão: Chamex Multi ou Office ou
Report Premium.

ATENÇÃO: Como em outros anos utilizaremos no Ensino Médio o SAS - Sistema Ari de Sá, que compreenderá
as apostilas próprias para cada etapa, aumentando ainda mais a qualidade de ensino e deixando nossos alunos
ainda mais aptos aos desafios que estarão por vir.

Coleção Integrada SAS – Sistema Ari de Sá, 2ª Série do Ensino Médio
As compras serão feitas por endereço eletrônico: www.baronezaderezende.saslivrarias.com.br
A partir de 03/12/2018!
• Os pais precisam criar uma conta e acessar a loja, para que se possa fazer a compra do material.
• As compras podem ser feitas em cartão de crédito (Visa, Hipercard, Master Card, Elo, American Express e Dinners
Club) em até 12x ou Cartão de Débito ou Boleto Online à vista (5% de desconto).
• Dúvidas ou problemas durante o processo poderão ser esclarecidos por:
Telefone: 0800 275 3000 – ligações a partir de telefone fixo ou (85) 3461.3525 – ligações a partir de telefone fixo ou
celular – interurbano;
E-mail: (atendimento@saseducação.com.br)

2ª Série do Ensino Médio

UNIFORME
Nossos uniformes são vendidos por empresas especializadas e somente estes modelos serão aceitos. Os
uniformes estão disponíveis nos seguintes estabelecimentos (em ordem alfabética):
• FLALEART, Sra. Alexandra, que atende à Rua Leão XIII, 186, na Vila Independência, com o telefone 3422-9478.
• LIPILALO, Sra. Cristiane, que atende à Avenida Manoel Conceição, 691, na Vila Rezende, com o telefone 33750051
• PVA-SILK, Sr. Paulo, que atende à Rua Alexandre Herculano, 423, na Vila Monteiro, com o telefone 3042-6586.
• UNISPORT, Sr. Rodrigo, que atende à Rua Boa Morte, 1622, no Centro, com telefone 3432-6599.
➢ A partir de 18 de fevereiro de 2019 todos os alunos deverão comparecer uniformizados.

IMPORTANTE
 TODOS os materiais e uniformes deverão ser etiquetados com o nome completo do(a) aluno(a), ano/série e
disciplina (para possíveis identificações). As etiquetas devem estar do lado de fora, tanto dos livros como dos
cadernos.

O início das aulas para todos os alunos será dia 28 de janeiro de 2019 (Segunda-Feira).
•
•
•

Período da manhã: 6o ao 9o ano e Ensino Médio - das 7:00 às 12:20 horas. As aulas da tarde do EM serão
definidas no início do ano letivo.
Período da tarde: Educação Infantil e 1o ao 5o ano - das 13:00 às 17:50 horas.
Turno Integral – Infantil ao 5º ano: das 07:00 às 13:00 horas.

