CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS / 2018
1º Ano Ensino Médio
INÍCIO DAS AULAS:
Dia: 29/01/18
Horário: 07h às 12:20h

MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 1.191,33 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito
ou 5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre)
Plataforma Adaptativa de Ensino - Possibilita a organização diária dos conteúdos e a
prática de exercícios que se adaptam ao tempo e desenvolvimento do aluno.
Conexões e Contextos – Material imprescindível para o Enem, compondo o volume
integrado bimestral de cada disciplina.
Plataforma Literária – recurso que oferece ao aluno, planejamento sistemático das
atividades desenvolvidas em literatura.
SAE Notifica – Aplicativo que permite aos responsáveis acompanhar em tempo real o
desempenho das atividades escolares.
Livro Digital – Versão digital para smartphones, tablets e computadores, permitindo a
visualização de animações, imagens, jogos, vídeos que tornam a aprendizagem mais
significativa.
QR Code - Recurso que possibilita ao aluno visualizar vídeos explicativos com
professores especialistas.
04 simulados anuais.
Literaturas / Redação - Obrigatórias:
 O médico e o monstro, de Robert Louis Stevenson – Editora Ática
 O melhor da crônica brasileira, de Ferreira Gullar, José Lins Rego, Raquel de
Queiroz, Érico Veríssimo – Editora: José Olympio.
 Casa de Pensão, de Aluísio de Azevedo – Editora Ática.
Gramática e Dicionários
 Dicionário Escolar Língua Portuguesa.
 Dicionário Escolar Língua Inglesa.
MATERIAL:
- Caderno universitário – 12 matérias
- Caneta: azul, preta
- Corretivo
- Marcador de texto
- 01 Pasta Catálogo (para portfólio)
Em conformidade com o nosso contrato de prestação de serviços educacionais
segundo a cláusula 10ª “Obriga-se o contratante a fornecer o material didático-pedagógico
necessário ao aprendizado do aluno”.
Sendo assim, para que a aprendizagem se efetive de maneira satisfatória, é
indispensável que o aluno possua todos os módulos e materiais solicitados.Sendo assim,
para que a aprendizagem se efetive de maneira satisfatória, é indispensável que o aluno
possua todos os módulos e materiais solicitados. Os Módulos poderão ser pagos em até 6
X no cartão Visa, Mastercard e Hipercard ou à vista com 5% de desconto.
Colocamos-nos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento que se faça
necessário.

FARDAMENTO:
 O uso do fardamento escolar é obrigatório para todos os alunos.
 O fardamento para o F.II e Ensino Médio é: Camisa padrão de acordo ao segmento
do aluno à venda na escola, calça jeans ou bermuda clássica no tom azul escuro,
sem adereços, recortes, brilhos, laços, etc . Também não é permitido o uso de
calças/bermudas que deixem a cueca à vista.
 Tênis: estilo padrão, nas cores: azul, preto, marrom, cinza, se tiver detalhes, que
sejam discretos. Proibido tênis em cores verde limão, laranja, rosa, cadarços
coloridos, com lantejoulas, etc. Não será permitida a entrada de alunos(as) usando
sapatilhas, sandálias, chinelos, botas, chuteiras.
 Educação Física: Bermuda e camisa modelo padrão para a disciplina à venda na
escola. O aluno sem o uniforme não poderá participar das atividades práticas da
aula, ficando em um local reservado realizando atividade teórica.

Sejam Bem Vindos!
Coordenação Pedagógica.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS / 2018
2º Ano Ensino Médio
INÍCIO DAS AULAS:
Dia: 29/01/18
Horário: 07h às 12:20h (Matutino)

MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 1.191,33 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito
ou 5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre)
Plataforma Adaptativa de Ensino - Possibilita a organização diária dos conteúdos e a
prática de exercícios que se adaptam ao tempo e desenvolvimento do aluno.
Conexões e Contextos – Material imprescindível para o Enem, compondo o volume
integrado bimestral de cada disciplina.
Plataforma Literária – recurso que oferece ao aluno, planejamento sistemático das
atividades desenvolvidas em literatura.
SAE Notifica – Aplicativo que permite aos responsáveis acompanhar em tempo real o
desempenho das atividades escolares.
Livro Digital – Versão digital para smartphones, tablets e computadores, permitindo a
visualização de animações, imagens, jogos, vídeos que tornam a aprendizagem mais
significativa.
QR Code - Recurso que possibilita ao aluno visualizar vídeos explicativos com
professores especialistas.
04 simulados anuais.
Literaturas / Redação
 As vítimas Algozes, Joaquim Manuel Macedo – Editora Martin Claret.
 Os miseráveis, de Vitor Hugo – Adaptação de Walcyr Carrasco – Editora Moderna.
 Orgulho e preconceito, de Jane Austen – Editora Paulus.
Sugestões: Gramática e Dicionários
 Dicionário Escolar Língua Portuguesa.
 Dicionário Escolar Língua Inglesa.
MATERIAL:
- Caderno universitário – 12 matérias
- Caneta: azul, preta
- Corretivo
- Marcador de texto
- 01 Pasta Catálogo (para portfólio)
Em conformidade com o nosso contrato de prestação de serviços educacionais
segundo a cláusula 10ª “Obriga-se o contratante a fornecer o material didático-pedagógico
necessário ao aprendizado do aluno”.
Sendo assim, para que a aprendizagem se efetive de maneira satisfatória, é
indispensável que o aluno possua todos os módulos e materiais solicitados.Sendo assim,
para que a aprendizagem se efetive de maneira satisfatória, é indispensável que o aluno
possua todos os módulos e materiais solicitados. Os Módulos poderão ser pagos em até 6 X
no cartão Visa, Mastercard e Hipercard ou à vista com 5% de desconto.
Colocamos-nos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento que se faça
necessário.

FARDAMENTO:
 O uso do fardamento escolar é obrigatório para todos os alunos.
 O fardamento para o F.II e Ensino Médio é: Camisa padrão de acordo ao segmento
do aluno à venda na escola, calça jeans ou bermuda clássica no tom azul escuro,
sem adereços, recortes, brilhos, laços, etc . Também não é permitido o uso de
calças/bermudas que deixem a cueca à vista.
 Tênis: estilo padrão, nas cores: azul, preto, marrom, cinza, se tiver detalhes, que
sejam discretos. Proibido tênis em cores verde limão, laranja, rosa, cadarços
coloridos, com lantejoulas, etc. Não será permitida a entrada de alunos(as) usando
sapatilhas, sandálias, chinelos, botas, chuteiras.
 Educação Física: Bermuda e camisa modelo padrão para a disciplina à venda na
escola. O aluno sem o uniforme não poderá participar das atividades práticas da
aula, ficando em um local reservado realizando atividade teórica.

Sejam Bem Vindos!
Coordenação Pedagógica.

CENTRO EDUCACIONAL MARIA JOSÉ
LISTA DE LIVROS E MATERIAIS / 2018
3º Ano Ensino Médio
INÍCIO DAS AULAS:
Dia: 29/01/18
Horário: 07h às 12:20h
13:30h às 17h (alguns dias da semana)
MATERIAIS DIDÁTICOS: R$ 1.203,27 (Parcelado em até 6 x nos cartões de crédito
ou 5% para pagamento à vista)
Módulos do Sistema SAE Digital: 4 Livros Impressos* (1 por bimestre)
Conexões e Contextos – Material imprescindível para o Enem, compondo o volume
integrado bimestral de cada disciplina.
Plataforma Adaptativa de Ensino - Possibilita a organização diária dos conteúdos e a
prática de exercícios que se adaptam ao tempo e desenvolvimento do aluno.
Plataforma Literária – recurso que oferece ao aluno, planejamento sistemático das
atividades desenvolvidas em literatura.
SAE Notifica – Aplicativo que permite aos responsáveis acompanhar em tempo real o
desempenho das atividades escolares.
Livro Digital – Versão digital para smartphones, tablets e computadores, permitindo a
visualização de animações, imagens, jogos, vídeos que tornam a aprendizagem mais
significativa.
QR Code - Recurso que possibilita ao aluno visualizar vídeos explicativos com
professores especialistas.
Simulados impressos durante o ano. (04 clássicos – Módulo) + 02 versão ENEM.
Literaturas / Redação - Obrigatórios
 A morte e a morte de Quincas Berro D´Água, de Jorge Amado – Ed. Companhia
das Letras
 Tenda de Milagres, de Jorge Amado - Ed. Companhia das Letras
 Essa Terra, de Antonio Torres Ed. Record
Sugestões: Gramática e Dicionários
 Dicionário Escolar Língua Portuguesa.
 Dicionário Escolar Língua Inglesa.
MATERIAL:
- Caderno universitário – 12 matérias
- Caneta: azul, preta
- Corretivo
- Marcador de texto
- 01 Pasta Catálogo (para portfólio)
Em conformidade com o nosso contrato de prestação de serviços educacionais
segundo a cláusula 10ª “Obriga-se o contratante a fornecer o material didático-pedagógico
necessário ao aprendizado do aluno”.
Sendo assim, para que a aprendizagem se efetive de maneira satisfatória, é
indispensável que o aluno possua todos os módulos e materiais solicitados.
Sendo assim, para que a aprendizagem se efetive de maneira satisfatória, é
indispensável que o aluno possua todos os módulos e materiais solicitados.
Os Módulos poderão ser pagos em até 6 X no cartão Visa, Mastercard e Hipercard
ou à vista com 5% de desconto.

Colocamos-nos a sua inteira disposição para qualquer esclarecimento que se faça
necessário.

FARDAMENTO:
 O uso do fardamento escolar é obrigatório para todos os alunos.
 O fardamento para o F.II e Ensino Médio é: Camisa padrão de acordo ao segmento
do aluno à venda na escola, calça jeans ou bermuda clássica no tom azul escuro,
sem adereços, recortes, brilhos, laços, etc . Também não é permitido o uso de
calças/bermudas que deixem a cueca à vista.
 Tênis: estilo padrão, nas cores: azul, preto, marrom, cinza, se tiver detalhes, que
sejam discretos. Proibido tênis em cores verde limão, laranja, rosa, cadarços
coloridos, com lantejoulas, etc. Não será permitida a entrada de alunos(as) usando
sapatilhas, sandálias, chinelos, botas, chuteiras.
 Educação Física: Bermuda e camisa modelo padrão para a disciplina à venda na
escola. O aluno sem o uniforme não poderá participar das atividades práticas da
aula, ficando em um local reservado realizando atividade teórica.

Sejam Bem Vindos!
Coordenação Pedagógica.

