
                                      
 

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. 
• Não será permitido o uso de fichário em nenhuma disciplina. 
• 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 Mat Ci His Geo Fr Ing Esp Art 

Dicionário de Língua Portuguesa (Sugestão: Melhoramentos, Michaells) 1         
Geoatlas – Maria Elena Simielli (ou outro)     1     
Livro didático: À plus 1 – livre de l´élevre (ISBN 9788484437741) – 
Cahier d´exercices (ISBN 9788484437758) – Luaréda kharbrache  - 
Editoras Maison des langues et autres. 

     1    

Dicionário Francês/Português – Português/Francês      1    
Livro didático: #InstaEnglish – Starter – Student’s book & Workbook – 
Emma Heyderman and Fiona Mauchline – Editora Macmillan Education       1   

Livro didático: Contraseña volune 1 – Marília Vasques Callegari, Simone 
Rinaldi (ISBN 978851610 1480)         1  

Dicionário de Espanhol (Sugestão: Editora Santillana)        1  
Arame metálico prata – 5 metros         1 
Caderno espiral pequeno         1 
Caderno universitário de 100 folhas 1 1 1 1 1 1 1 1  
Caneta hidrocor (conjunto com 12 cores)         1 
Cola branca líquida         1 
Cola bastão         1 
Compasso  1        
Guache (cores primárias: azul, vermelho e amarelo) – 250 ml          1 
Jogo de lápis HB nos. 2B, 4B e 6B         1 
Lápis de cor (conjunto com 24 cores)         1 
Misturador de tintas ou forminha de gelo          1 
Papel camurça preta (folha)         1 
Papel canson A4 (bloco com 20 folhas)         1 
Papel kraft A4 200 g/m2  (30 folhas)         1 
Par de esquadros transparentes 45º e 60º  1        
Pasta polionda A4         1 
Pincel nº 08,18 e 20 (1 de cada)         1 
Transferidor simples de 180º  1        

  
Material para uso diário, comum para todas as disciplinas 

Apontador 
Borracha 
Caneta esferográfica: azul, preta, verde e vermelha 
Caneta marca texto 
Cola bastão 
Corretivo 
Estojo 
Lápis preto ou lapiseira 
Réguas: 15 cm e 30 cm 
Tesoura sem ponta 
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