
                                         
 

 
Orientações Importantes: 
 
O material didático do Sistema Anglo de Ensino – Somos Educação é editado por bimestre e só será comercializado na Livraria da Praça (telefone: 
2577-9518), em cumprimento ao contrato entre as partes. Há necessidade de encomendá-lo com antecedência, visto que o tempo para entrega é 
de até 30 (trinta) dias, da Editora para a Livraria. 
 

De conformidade com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é terminantemente proibido reprografar, total ou parcialmente, qualquer 
material. 

 

A relação de livros paradidáticos do 1º semestre será fornecida separadamente. 
Os Senhores Pais adquirirão os demais materiais onde preferirem, de acordo com as especificações feitas. 
• A agenda escolar será oferecida pelo Liceu e é de uso obrigatório e os dados pessoais, necessariamente, deverão ser preenchidos. 
• O material de Artes é básico e servirá para todos os anos, devendo ser entregue para a respectiva professora na aula da disciplina (conforme 

horário). 
• 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 Para alunos do Período Regular (PR) 
Port Red DG Mat Fís Quí Bio Lab His Geo Soc Fr Ing 

Gramática 1            
Dicionário da Língua Portuguesa 1            
Atlas Geográfico Escolar – Editora Moderna (para quem 
ainda não possui)          1    

Livro didático: Le Nouvel Edito-Niveau B1 (Méthode de 
français) – Marion Dufour, Julie Mainguet, Eugénie 
Mattironi, Sergueï Opatski, Marion Perrard, Ghislaine 
Tabareau - Editora Didier (ISBN 978227808773-0)                
–  só para alunos novos 

           1  

Livro didático: Identities 1 – Student’s book. Paul Seligson, 
Luiz Otávio Barros – Ed. Richmond (ISBN 9788466820837) 
– só para alunos novos 

            1 

Avental de manga longa branco (para uso nos Laboratórios 
de Física, Química e Biologia)        1      

Borracha    1          
Caderno grande de Desenho Geométrico   1           
Caderno universitário 100 folhas ou fichário 1 1  1 1 1 1  1 1  1  
Caixa com pontas de compasso   1           
Calculadora científica    1    1      
Compasso    1          
Lápis pretos ou lapiseira 0,7 mm com caixa de pontas   1 1          
Luvas cirúrgicas (par) – 1 caixa        1      
Óculos de proteção        1      
Papel pautado (50 folhas)  1            
Pasta ondulada para guardar o material   1           
Pastas plásticas com ferragem (1 verde, 1 amarela e 1 azul)        1      
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