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MATERIAIS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS – 2022 

3º ANO DO ENSINO MÉDIO / PRÉ - UNIVERSITÁRIO 

Prezada Família, 

"Resiliência", palavra que traduz a capacidade humana de superar as adversidades, tem sido a 

palavra-chave para o enfrentamento da crise pandêmica.  

Procuramos, ao longo dos anos 2020 e 2021, tornar a escola virtual toda estruturada, mantendo nossa 
tradição em termos de organização, disciplina e entrega dos conteúdos didáticos. Além de obedecermos 

rigorosamente aos protocolos de biossegurança determinados pelo Governo do Estado, foram realizados 

investimentos em treinamento e na aquisição de equipamentos tecnológicos. 

No atendimento aos pais e alunos, foram muitos momentos de escuta ativa, de diálogos, de 
esclarecimentos para diminuir as dúvidas e inquietações, solucionar problemas, fazer ajustes, validar 

procedimentos e acima de tudo, fortalecer os vínculos e a parceria entre nós. 

Contem conosco para juntos construirmos o ano letivo de 2022.  

Segue abaixo a lista de materiais e livros a serem adquiridos pelas famílias, bem como uma relação 
de serviços prestados pela Escola. 

Olhamos para o amanhã com alegria e esperança! 

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 habilidades. 

• Praticando ENEM. 

• ENEM Revisão final. 

• Filosofia e Sociologia. 

• ENEM Temas recorrentes e convergentes 
• Espanhol e Inglês. 

• Práticas de produção textual. 

• Indígenas do Brasil e povos da África: breves 

histórias 

SERVIÇOS DE TECNOLOGIA 

PORTAL SAS 

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

• Resolução dos exercícios dos livros didáticos. 

• Roteiros de estudo para Avaliações. 

• Roteiros de Trabalhos Dirigidos (TDs). 

ESTUDE CADES 

Baixe o aplicativo e tenha acesso a agenda escolar, roteiros de  estudo, boletins e notas de avaliações e 
comunicações diversas. 
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. 
    PLATAFORMA COM PRODUTOS E SERVIÇOS EDUCACIONAIS. 

Portal SAS: espaço virtual com ferramentas tecnológicas e conteúdos exclusivos do SAS. 
 Eureka: videoaulas de todas as disciplinas e atividades gameficadas. 

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: verificação de aprendizagem com relatórios de desempenho do aluno, 

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. 
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MATERIAL DIDÁTICO-PEDAGÓGICO 

 
ITEM QUANT. PLANO DE UTILIZAÇÃO 

Resma de papel A4 02 Realização de atividades e avaliações. 

 

 

UNIFORME ESCOLAR PARA USO DIÁRIO 

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

Calça comprida de tecido santista azul com logotipo da escola 

Tênis e meia. 

UNIFORME DE EDUCAÇÃO FÍSICA: 

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

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

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

Tênis e meia. 

 
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. 

 

DATA DE INÍCIO DAS AULAS DO ENSINO MÉDIO 

Dia 24 de Janeiro de 2022 (segunda-feira). Turno da manhã 07h00 às 12h20 
 

 

 

 

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

11 a 16 de janeiro  de 2022. 


