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EDITORA: EDIOURO

02. 1984

(OBRA NA INTEGRA DE QUALQUER EDITORA)

03. ESAÚ E JACÓ

01. OS SERTÕES

AUTOR: GEORGE ORWELL

AUTOR: EUCLIDES DA CUNHA

AUTOR: MACHADO DE ASSIS

(OBRA NA INTEGRA DE QUALQUER EDITORA)

AUTOR: ALUÍSIO AZEVEDO

AUTOR: EÇA DE QUEIROZ

EDITORA: SCIPIONE

04. O PRIMO BASÍLIO

EDITORA: SCIPIONE

05. O CORTIÇO

RELAÇÃO DE MATERIAIS RELAÇÃO DE LIVROS

O Instituto de Ensino Intellectus, após definir conteúdos e planos de atividades a fim de alcançar 
os objetivos do processo ensino-aprendizagem para 2020, preparou, detalhadamente, a lista de 
recursos a serem utilizados.

Turno Manhã: 07:00 às 12:20  -   Tarde entre 14:00 h às 18:20 h

1. INFORMAÇÕES GERAIS (LEIA COM ATENÇÃO) 
Senhores Pais ou Responsáveis,

2. DATA DE INÍCIO DAS AULAS DO 1º ANO MÉDIO - Dia 22 de Janeiro de 2020 (Quarta-
feira).

Ø 02 (duas) resmas de papel A4. Esse material destina-se a impressão de projetos 
educacionais da escola e estarão à disposição da família, no ato da matrícula, para que verifique 
sua destinação.

Ø Para um melhor controle, não aceitamos material incompleto.

Ø Calça comprida de tecido santista azul com logotipo da escola.
Ø Tênis e meia.

Ø 16 (dezesseis) envelopes tamanho 35cm x 25cm, que serão usados na devolução das 
avaliações do aluno durante o ano letivo de 2020. Pede-se não identificá-los com o nome do 
aluno.

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA:

Ø Prazo de entrega: de 06 a 21 de janeiro de 2020.

Ø 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.

04. UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO
Ø Camisa de malha com o logotipo da escola e desenho da bandeira nacional na manga 
esquerda.

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

3. MATERIAL DIDÁTICO DE USO COLETIVO

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

� A aquisição do agasalho é opcional, devendo ser padronizado na cor azul com logotipo da 
escola.
Não será permitido o uso de sandálias.

LEITURAS COMPLEMENTARES

  O material didático adotado constitui importante suporte 

para o sucesso do processo educativo, facilitando aquisição 

do conhecimento e o desenvolvimento das diversas 

habilidades. 

  Os módulos  SAS  serão vendidos exclusivamente na 

escola.


