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ENSINO MÉDIO – 2ª SÉRIE - 2021 
 

 

Kit completo do material do SAS: 
- Livro Integrado 2ª série: Sistema Ari de Sá - 8 volumes (Português, Inglês, Matemática, Física, 

Química, Biologia, História, Geografia) 
- 01 caderno de Prática de Produção Textual 
- 01 caderno ENEM por habilidades 
- 01 livro Praticando o PAS II 
- 01 livro de Espanhol 
- 01 livro de Artes Visuais 
- 01 Livro de Música 
- 01 livro de Teatro 

- 01 livro de Filosofia e Sociologia. 
 
 

● O Kit completo do material do SAS deve ser adquirido na Casa do Colegial da 509 Sul, Bloco A, 
Loja 19, a partir de 23/11/2021 e será entregue em 4 etapas.  

● O material da primeira entrega deverá ser retirado pelos pais e/ou responsáveis na Casa do 
Colegial a partir do dia 15/12/2020. 

● As 3 entregas seguintes também serão na Casa do Colegial, no decorrer do ano letivo. 
● O valor do Kit completo será de R$1.840,55. 

 

Os itens abaixo não estão inclusos no Kit do material do SAS e devem ser adquiridos pelos pais e/ou 

responsáveis: 

✓ Caderno universitário para todos os componentes curriculares. 
 
INGLÊS 

✓ Minidicionário Inglês / Português. 
 

BIOLOGIA / QUÍMICA 

✓ 01 caderno ata para laboratório (Biologia/Química) 
 

 

OBSERVAÇÕES  

● Início das aulas: 01/02/2021.  

● Não haverá Agenda Escolar física. O acompanhamento acadêmico do(a) estudante será 

por meio das ferramentas: app ExtraClasse, WebGiz, Google Sala de Aula ou e-mail 

institucional. No início do ano letivo a coordenação de cada segmento informará quais 

dessas ferramentas serão utilizadas. 

● Os livros adotados para o PAS serão informados após a divulgação da UnB, no início de 

2021. 

 

 

 

 



 
 

SUGESTÕES PARA A COMPRA DE UNIFORME 

 

A Livraria Leitura estará com ponto de venda no  
SAFA a partir de 23 de novembro de 2020. 


