
 

 

LISTA DE MATERIAIS 
  ENSINO MÉDIO DO CEJ/2021 

 

 
 
 

LIVRO DE INGLÊS 

 
 

1º Ano – Accelerate level 1 

2º Ano – Accelerate level 2 

3º Ano – Accelerate level 3 

 

 Editora Oxford 

  

 

LIVRO DE ALEMÃO 

Somente para o 2º EM/2021 
 

Beste Freunde A.2.2 – Ed.Hueber 

Livro de Exercícios 

ISBN: 978-3-19-561052-0 

As demais turmas utilizarão os livros de 2020 
 O material didático ANGLO será cobrado em oito parcelas 

de março a outubro e entregue aos alunos a cada bimestre: 

1º e 2º ano: 8 X 172,00 
3º: 8 X 179,00 
OBS: Os materiais de uso individual poderão ser adquiridos de 

acordo com a preferência de cada aluno ( cadernos grandes com 

mais matérias ou individuais ou fichários e demais materiais para as 

anotações) 
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**Solicitamos uma especial atenção 

das famílias para que salvem em seus 

contatos o telefone da recepção do 

colégio para que possam receber a 

lista de transmissão com  

AVISOS SOBRE A ESCOLA 

OBS: se não tiver este número salvo, 

não consegue receber. 

Escaneie o QR code ou  

salve: 47 98408-8935 
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