Relação do Material Escolar – 2022
Ensino Médio – 3ª série
Orientações Importantes:

De acordo com os padrões de parceria estabelecidos pelo Sistema Anglo de Ensino e com os termos do contrato de matrícula para o ano letivo de 2022,
o material didático terá que ser adquirido, exclusivamente, no Livro Fácil. Dentro em breve será criado um link para a aquisição do material no site do
Livro Fácil e os responsáveis receberão as devidas orientações para executar essa aquisição.
Não haverá cobrança de frete para o material didático encomendado no Livro Fácil até o dia 31 de dezembro de 2021.
Quanto aos livros estrangeiros e paradidáticos, estes podem ser adquiridos em qualquer livraria, dentre as quais:
- Livro Fácil
- Livraria da Praça - telefone: 2577-9518 – WhatsApp: 96686-9027
- SBS – telefone/WhatsApp: 5549-3945
- Livraria Francesa – telefone/WhatsApp: 3231-4555
Em conformidade com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é proibido reprografar, total ou parcialmente, qualquer material.
O material didático do Sistema Anglo é individual e intransferível. Se não for adquirido no Livro Fácil, impossibilitará o acesso à Plataforma
Plurall e a outros serviços.
A relação de livros paradidáticos encontra-se em outro documento.
Os Senhores Pais adquirirão os materiais onde preferirem, com exceção do material didático do Sistema Anglo.
• A agenda escolar será oferecida pelo Liceu e é de uso obrigatório e os dados pessoais, necessariamente, deverão ser preenchidos.
• É terminantemente proibido trazer estilete para a Escola.
• É importante que todos os materiais e pastas venham identificados com nome e ano.
• Outros materiais poderão ser solicitados quando necessário.

“Unidade de Material Didático” – Sistema Anglo de Ensino – Somos Educação
Descrição
Gramática de Língua Portuguesa
Dicionário da Língua Portuguesa
Atlas Geográfico Escolar – Editora Moderna
(para quem ainda não possui)
Livro didático: Édito (B2) - Livre + CD audio
+ DVD – Brillant, Corina; Heu, Elodie; Racine,
Romain; Mabilat, Jean-Jacques - Editora
Didier (ISBN 9782278080984)
Livro didático: Access 3 Student's book, Luiz
Otávio Barros – Ed. Richmond (ISBN
9788516104627)
Livro didático: Gramática y práctica de
español para brasileños 3ª edición (ISBN
9788516094201) – Adrián Fanjul organizador
– Editora Santillana. Para alunos que
participarão do Curso Opcional de
Espanhol
Caderno universitário 100 folhas ou fichário
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