
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1 lápis 4B ou 6B; 

 1 borracha; 

 1 régua 30 cm (exceto régua de metal); 

 1 tesoura de ponta redonda; 

 Bloco para desenho A4 branco 140g-20 folhas para realização dos trabalhos artísticos; 

 1 pasta  com elástico  formato A4 para guardar os trabalhos de Arte elaborados em sala de aula; 

 1 caixa de lápis de cor; 

 1 pacote de papel A4 (210 x 297mm) 120 g/m2 – 8 cores; 45 folhas; (guardar na pasta);  

 1 marcador permanente  ponta dupla de cor preta; 

 1 caderno 90 folhas para Matemática 

 1 caderno 90 folhas para Física 

 1 caneta esferográfica de  tinta preta, fabricada em material transparente, de uso obrigatório para realização dos simulados e 

provas.   

 

Obs.:  

 Todo material do aluno deve ser identificado, inclusive os agasalhos de frio; 
 Não é permitido o uso de corretivo; 
 Não é permitido o uso de estilete ou outro material cortante; 
 Não trazer material estranho às práticas de sala de aula (esse poderá ser retido pelo Professor / Coordenador). 

 Guardar os materiais de Arte em casa e trazer à medida que forem solicitados. 

 

  

- O valor da apostila de aulas práticas de Ciências da Natureza (R$ 75,00) será cobrado posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Coleção Integrada 2ª série do ENSINO MÉDIO 
 
Os livros constituem Material Didático Integrado, desenvolvidos apenas para escolas  conveniadas e são 
editados pelo SAS - SISTEMA ARI DE SÁ, com aquisição exclusiva na Secretaria da Escola ou no endereço 
www.livrofacilesd.com.br 
 
OBSERVAÇÕES:  

 O material será vendido na Secretaria da Escola, com condições de parcelamento disponíveis mediante consulta. 

 A previsão de entrega do material SAS segue o cronograma próprio do SISTEMA ARI DE SÁ. 

 A entrega aos alunos acontecerá por meio da Secretaria  da Escola. 

 Os paradidáticos adotados pela escola serão solicitados posteriormente. 

 A Agenda Escolar 2022 entregue pela Escola  é de uso obrigatório.                                        

   Início do ano letivo: 02/02/2022. 
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2ª série  

Ensino Médio 

em elem 

RELAÇÃO DE LIVROS DO 2ª SÉRIE (ENSINO MÉDIO) - 2022 

A  ESD autoriza que os alunos da Unidade 2 utilizem, em sala, um tablet com os livros digitais de forma opcional aos 
livros físicos.* Além disso, solicitamos que as famílias se planejem para que os estudantes tenham disponibilidade de 
trazer para a Escola um tablet ou smartphone, pois estes serão utilizados como ferramentas pedagógicas durante 
aulas agendadas (os dispositivos serão solicitados previamente pelos professores); 
 
*Informamos que para utilizar a modalidade digital dos livros, conforme regra de direitos autorais de cada editora, 
ainda é necessária a compra do livro físico.  

 

http://www.livrofacilesd.com.br/

