COLÉGIO SANTA MARIA
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–
Cascavel/PR

APOSTILAS DO SISTEMA POSITIVO DE ENSINO
MATERIAL TOTALMENTE REFORMULADO DE ACORDO COM A PROPOSTA DO NOVO
ENSINO MÉDIO
 03 Volumes de FGB (Formação Geral Básica)
 Módulos 1 e 2 do Itinerário Formativo Integrado: "Projeto de Vida"
 Módulos 1 e 2 do Itinerário Formativo Integrado: "Oficina de textos"
 Módulo 1 do Itinerário Formativo de Área (IFA)
 Módulos 1 e 2 de Espanhol

As apostilas podem ser adquiridas pela
Loja Virtual do Positivo. O link está
disponível no site do colégio
www.csmaria.org.br

IMPORTANTE! Ao acessar a Loja Virtual os livros/apostilas acima, adotados pelo Colégio Santa Maria para
o 1º ano em 2022, já estarão inclusos na relação de materiais para aquisição.
ATENÇÃO! O pedido das apostilas deve ser feito no ato da matrícula, pelos pais/responsáveis, direto na
LOJA VIRTUAL POSITIVO. No site do colégio há um link de acesso. Após o pedido efetivado e o
pagamento confirmado, as apostilas serão entregues no colégio e serão encaminhadas aos alunos pela
secretaria, no período constante no cronograma interno que será repassado aos alunos.
 UM (01) caderno universitário (de 15 matérias ou mais).
 Livros de Literatura – Serão indicadas diversas obras literárias (livros, contos, poemas, romances) para
leitura obrigatória no decorrer dos trimestres, de acordo com as listas divulgadas pelas Universidades para
os vestibulares. A lista dos títulos será informada aos alunos no início do ano letivo e também será
disponibilizada no site do colégio.
 MATERIAL DE USO DIÁRIO EM GERAL – Todos os alunos deverão possuir individualmente, além dos
materiais básicos, um jogo de réguas (transferidor, esquadro, régua 30 cm), compasso de boa qualidade
(com grafite), lápis de cor, cola, tesoura, 01 (um) bloco de rascunho, caneta marca texto. (Todos
devidamente identificados com o nome e turma)





ALGUNS MATERIAIS ESPECÍFICOS POR DISCIPLINA:
Português: Um (01) dicionário da Língua Portuguesa (integralmente adaptado à Reforma Ortográfica)
Matemática: Uma calculadora científica.
Inglês: Um (01) Dicionário de Inglês
Espanhol: Um (01) Dicionário de Espanhol
AVISOS IMPORTANTES!

Os direitos autorais dos Livros Didáticos Apostilados do Sistema de Ensino Positivo são de propriedade
exclusiva da Editora Positivo e encontram-se regularmente registrados na Biblioteca Nacional, portanto a
aquisição não cria prerrogativas nem gera direitos aos alunos de reproduzi-los, sob qualquer forma, a
qualquer título, sem autorização expressa da Editora Positivo, de acordo com a Lei dos Direitos Autorais nº
9.610/98, portanto, NÃO ACEITAREMOS EM HIPÓTESE ALGUMA APOSTILAS XEROCADAS.
Solicitamos que haja compreensão e responsabilidade por parte dos familiares.

Dia 31/01/2022 (Segunda-feira):


08h00 às 10h00 – Acolhida e recepção aos novos alunos que farão parte da família Santa Maria.

DIA 01/02/2022 (Terça-feira) – das 07h05 às 12h00

