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São José, 03 de Dezembro de 2018.

LISTA DE MATERIAIS DO ENSINO MÉDIO –
3ª SÉRIE
Senhores Pais e Alunos da 3ª Série do Ensino Médio
O significativo índice de aprovação dos alunos do Colégio Dom Jaime, nos principais
vestibulares de Santa Catarina e no ENEM, comprova a excelência de ensino de nossa instituição.
Contamos, para isso, com um qualificado corpo docente, que contará, também, em 2019 com o
apoio dos materiais didáticos do Anglo Sistema de Ensino.
O Anglo Sistema de Ensino é uma empresa educacional de São Paulo, altamente
conceituada e que produz materiais atualizados e de alta qualidade, elaborados com o
objetivo de preparar os alunos para os mais concorridos vestibulares do país e também
para estabelecer relações entre as diversas disciplinas, contribuindo para aproximar o
ensino do cotidiano, conferindo-lhe maior significado.
O material, intitulado Anglo Bienal, é composto, para cada disciplina, de Livro Teórico (semestral),
Caderno do Aluno (bimestral) e Caderno de Exercícios (semestral). O investimento por aluno será de
R$ 1.700,00 (Um mil e setecentos reais) que poderá ser pago em 1 + 5 parcelas, sendo a 1ª parcela de
R$350,00 (trezentos e cinquenta reais) e as demais parcelas de R$ 270,00 (duzentos e setenta reais),
nos meses de Janeiro, Fevereiro, Março, Abril, Maio e Junho/2019, no mesmo vencimento das
mensalidades escolares.
Os materiais estarão disponíveis, em sala de aula, a partir do início do ano letivo.
Por fim, temos a certeza de que esse material, em função da sua compatibilidade com a filosofia de
ensino do Colégio Dom Jaime, e com a obrigatoriedade diária de no mínimo, 5 exercícios de todas as
disciplinas, que continuará a ser um acréscimo importante à nossa prática pedagógica que sempre
primou pelo estudo constante, progressivo e contextualizado.
Agradecemos a parceria e desejamos a todos alunos e familiares um excelente ano letivo em 2019.
ATENÇÃO:

 Início das aulas no dia 11/02/2019 (2ª Feira);
 Horário das aulas: Matutino das 7h35min. às 12h35min. – Vespertino das 14h20min. às 17h45min.;
 No primeiro dia de aula os alunos deverão vir uniformizados e trazer somente um caderno de rascunho;
 É permitido o uso de caderno de matérias (universitário).

