
COLÉGIO NOSSA SENHORA DA ASSUNÇÃO
Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio

“Educar é semear com sabedoria e colher com paciência.” - Augusto Cury

LISTA DE MATERIAL / 2022
ENSINO MÉDIO

MATERIAL GERAL

Caderno universitário 

1 bloco tamanho ofício para redação (50 folhas) – (Língua Portuguesa) 

Caneta (azul ou preta) 

Caneta marca texto (amarela) 

Borracha branca 

Lápis n.º 02 

Papel Sulfite (50 folhas) 

1 caixa de lápis de cor 

1.ª Série - Compasso, régua e transferidor
Obs.: para as aulas de laboratório deverá ser adquirido um jaleco branco de 
manga longa, sem o qual os estudantes não poderão participar das atividades 
práticas por medida de segurança.

MATERIAL DIDÁTICO 

1ª e 2ª série
Coleção Lumen - Sistema de Ensino Poliedro, favorece a flexibilidade esperada 
para o Ensino Médio e pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

1ª série - Educamos Linguagens SM – Língua Inglesa 1 - Voucher: 9601EM8

2ª série - Educamos Linguagens SM – Língua Inglesa 2 - Voucher: 9602EM8

Acesse o portal SM Direto por meio do link - https://www.smdireto.com.br

A compra do material Poliedro deverá ser feita exclusivamente pelo site 
www.bookfair.com.br

O material não pode ser reutilizado pela atualização anual do mesmo. 
Faz parte do Sistema Poliedro – livro físico, digital, acesso ao portal, 
simulados e outros recursos tecnológicos importantes no processo de 
ensino e aprendizagem. E iniciando em 2022 o acesso para plataforma 
dos Itinerários Formativos na 1ª série. 

3ª série
Coleção Hexa – Coleção Pré-vestibular - Sistema de Ensino Poliedro

O material do Sistema Poliedro será entregue para os estudantes do Terceirão 
em sala de aula durante o ano letivo.
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Acesse: www.bookfair.com.br

Com a Book Fair você garante materiais pedagógicos
com preços especiais e pagamento facilitado!

Senha: SOMOSASSUNCAO

Condições exclusivas para pagamentos

Os materiais adotados serão entregues durante o ano letivo, de 
acordo com o calendário pedagógico do Colégio, sem custo 
adicional. As notas fiscais serão emitidas de acordo com cada
entrega e enviadas no e-mail cadastrado em nosso portal.

Senhores Pais e Responsáveis. DÚVIDAS?
Acesse nosso site: www.bookfair.com.br 
e utilize nosso canal de comunicação:

Localizado no canto inferior direito do site.

Chat Bot

FRETE 
GRÁTIS

O material será entregue no 
endereço cadastrado 
até 26/01/2022

O material será entregue no endereço 
cadastrado em até �� dias úteis após a 
confirmação do pagamento.
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30,R$ 00
de desconto

De: 01/12/21 até 05/01/22 Após 05/01/22

12x
Sem Juros

Cartão de crédito

Boleto à vista

20,R$ 00
de desconto

08x
Sem Juros

Cartão de crédito

Boleto à vista

FRETE 
GRÁTIS


