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MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2021 

1º ANO DO ENSINO MÉDIO 
 

 

Prezada Família, 

Iniciamos os preparativos para um novo ano letivo ainda diante de um cenário de incertezas quanto à 

normalização das aulas em regime 100% presencial. Diante do exposto, continuaremos ofertando o regime híbrido (aulas 

presenciais e aulas remotas), com transmissão ao vivo da sala de aula, atendendo, simultaneamente, os alunos que 

estiverem na Escola e os que estiverem em casa. 

Destacamos o trabalho memorável dos professores ao adaptarem-se para a aula remota e reconhecemos que a 

aula remota é muito mais difícil de ser administrada que a aula normal. 

Contem conosco para juntos construirmos o ano letivo de 2021!  

Votos de saúde para todos! 

A Direção 

 

SAS – PLATAFORMA DE EDUCAÇÃO 
 

LIVROS DIDÁTICOS DISPONIBILIZADOS NOS FORMATOS IMPRESSO E DIGITAL. 
 

 Coleção Integrada – Livros1, 2, 3, 4, 5 e 6. 
 

MATERIAL SUPLEMENTAR. 
 

 Arte. 

 ENEM por habilidades1.  

 Filosofia e Sociologia. 

 Espanhol e Inglês. 

 Matemática Fundamental – Atividades. 

 Práticas de produção textual. 

 Laboratório de Física* 

 Laboratório de Química* 

 

PLATAFORMA COM PRODUTOS E SERVIÇOSEDUCACIONAIS. 

 

 Portal SAS: Espaço virtual com ferramentas tecnológicas e conteúdos exclusivas do SAS – Plataforma de Educação. 

 SAS TV: Vídeo aulas de todas as disciplinas. 

 Tarefa on-line: Atividades  organizadas  segundo as necessidades de aprendizagem do aluno, de forma adaptativa e 

personalizada. 

 Gabarito e Resoluções dos livros: respostas completas das atividades propostas nos livros didáticos. 

 Sistema de Avaliação:verificaçãodeaprendizagemcomrelatóriosdedesempenhodoaluno,possibilitando diagnosticar seu 

nível de domínio dos conteúdos. 

 SAS App: aplicativo que permite ao aluno e ao seu responsável o acesso, de forma rápida e fácil, aos produtos e 

serviços. 

 

Observação: Os livros didáticos e o material suplementar do SAS – Plataforma de Educação – deverão ser pagos na 

Tesouraria da Escola e serão entregues ao aluno no decorrer das etapas. 

 

http://institutoensinointellectus.com/
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LIVROS COMPLEMENTARES 
 

 GRAMÁTICA 

Gramática – 360° – Aprender e Praticar Gramática. 

Autor: Mauro Ferreira – Volume Único 

Editora FTD 

 

ATENÇÃO: Essa gramática será utilizada na 1ª e na 2ª Série. 

 

 DICIONÁRIO 

Dicionário de bolso da Língua Portuguesa 

 

Obs.: Atualizado conforme a nova ortografia. 

Sugestões: Aurélio, Houaiss, Michaelis ou Soares Amora. 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
 

1ª ETAPA 

01.  OS MISERÁVEIS 

Autor: Victor Hugo 

Tradução e adaptação: 
Antonio Carlos Viana 

Editora: FTD 
 

2ª ETAPA 

01. O CRIME DO PADRE AMARO 

AUTOR: EÇA DE QUEIROZ 
Obs.: Orientação pedagógica e notas deleitura: Douglas Tufano 

Editora: Moderna 

 
3ª ETAPA 

01. O CIDADÃO DE PAPEL 

Autor: Gilberto Gimenstein 

Editora: Ática 

 
4ª ETAPA 

01. FELIZ ANO VELHO 

Autor: Marcelo Rubens Paiva 
 

02. LAÇOS DE FAMÍLIA 

Autora: Clarice Lispector 

Ed. Rocco 

 

Observação: Os paradidáticos supracitados encontram-se à venda nas livrarias da cidade ou de Teresina. 

 

MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 
ITEM QUANT. PLANO DE UTILIZAÇÃO 

 

Resma de papel A4  

02 
Realização de atividades e avaliações. 

Envelopes tamanho 35cm x 25cm  

16 
Serão usados na devolução das avaliações do 
aluno durante o ano letivo de 2021. Pede-se não 
identificá-los com o nome do aluno. 

 

O material citado acima deverá ser entregue devidamente marcado com o nome do(a) aluno(a), nos dias 11 a 16 de janeiro 

de 2021. 
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SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 

 

PORTAL SAS 

  Acesse portalsas.com.br, apresente  seus dados cadastrados e utilize os serviços exclusivos do portal.  

  Agenda on-line. 

  Resolução dos exercícios dos livros didáticos. 

  Click professor. 

  Roteiros de estudo para Avaliações. 

  Roteiros de Trabalhos Dirigidos (TDs). 

ESTUDE CADES 

  Baixe o aplicativo  e tenha acesso às informações escolares no seu celular. 

  Comunicação entre Família e Escola. 

  Registro dos conteúdos e das tarefas de casa. 

  Boletim e notas de Avaliações. 

 

PLATAFORMA  GOOGLE  MEET 

 Solução tecnológica utilizada para aulas remotas 

 

Observação: É necessário que os pais ou os responsáveis estejam com seus e-mails atualizados na Secretaria da Escola. 

 

 

4. UNIFORME ESCOLAR PARAUSO DIÁRIO 

 Camisa de malha com o logotipo da escola e desenho da bandeira nacional na manga esquerda. 

 Uniforme de educação física: 

 Camisa em malha (para meninos e meninas) com logotipo da escola. 

 Calça comprida de tecido santista azul com logotipo da escola 

 Tênis e meia. 

 Short (para meninos) na cor azul com logotipo da escola. 

 Short – saia para meninas na cor azul com logotipo da escola. 

 

 

 Obs.: Exige-se o uso do fardamento, a partir do 1º dia de aula, inclusive nas aulas de educação física. A aquisição do 

agasalho é opcional, devendo ser padronizado na cor azul com logotipo da escola. 

Não será permitido o uso de sandálias. 

 

 


