
 LIVROS DIDÁTICOS - USO PESSOAL
DISCIPLINA DESCRIÇÃO (ATENÇÃO AO ISBN DE CADA LIVRO PARA ADQUIRIR A OBRA CORRETA)

TODAS VIDE ANEXO DA SAGRADO STORE

LIVROS 
PARADIDÁTICOS Indicados pela Universidade de Brasília para o PAS 2022 (aguardar indicação da escola)

MATERIAL DO 
PAS-UNB Material apostilado a ser apresentado e adquirido em 2022(aguardar indicação da escola)

QTDE ÍTEM
01 Lápis ou lapiseira – para uso durante as aulas
01 Calculadora
01 Caderno universitário ou  chário para registros
01 dos conteúdos das aulas.
01 Caderno universitário (artes visuais)
01 Borracha macia para uso durante as aulas.
01 Caneta (azul, preta e vermelha)
02 Jaleco branco com nome gravado (uso no Laboratório)
01 Régua de 30 cm.

MATERIAL ESCOLAR - USO PESSOAL

ATENÇÃO

1. O uso do uniforme escolar completo é obrigatório de acordo com o Regimento Escolar e pode ser 
adquirido na Papelaria J.A (End. Comércio Local Sul Q. 311 Loja 25 - Asa Sul, Brasília/DF), ou pela 
loja virtual Sagrado Store http://www.sagradostore.com.br  (possui mais opções de uniformes).

2. Por gentileza, identi car os livros e todo o material com nome e a série/ano.
3. Qualquer dúvida no momento de adquirir os livros didáticos consulte a Coordenação Pedagógica 

antes para evitar quaisquer tipos de intercorrências. Estamos à disposição!

1ª Série
LISTA DE MATERIAIS - 2022

Ensino Médio



 

Bauru, 04 de novembro de 2021. 

Prezados Senhores Pais e/ou Responsáveis, 
 
 

A SAGRADO STORE agradece a todos por permanecerem conosco neste ano de 2021, um ano de 
recomeço, ainda com muitos desafios, mas sem perder a esperança de tempos melhores. Para tanto, 
informa que já está trabalhando para um novo ano letivo.  
Assim, priorizando sempre a qualidade e excelência dos produtos que comercializa, vem através deste, 
informá-los sobre os materiais que serão utilizados no ano de 2022  e os valores que serão praticados. 
 
O Contrato estará disponível no site www.sagradostore.com.br e poderá ser acessado através do 
BOLETOS DE MATERIAL DIDÁTICO, sendo necessário criar um login com o CPF do responsável. Em 
caso de dúvidas, nossos contatos: (14)3012-8683 ou (14)99876-9627 (WhatsApp) 

 

Os pedidos junto aos fornecedores são realizados mediante a contratação e o pagamento dos materiais, 
portanto, dependendo da data que for realizada a contratação, pode ser gerado um atraso de até 20 
(vinte) dias para a entrega dos materiais que forem adquiridos. Nesse sentido a orientação é de 
antecipação do pedido. 

Os valores poderão ser parcelados da seguinte forma: 

Parcelamento no cartão de crédito, com a informação do número do cartão no ato da escolha desta 
opção. Podendo ser parcelado em até 6 vezes.  

 

Apostila Itinerário TOTAL 
1º EM  R$       1.390,00   R$      449,67   R$          1.839,67  

Informações Adicionais: 

Os materiais didáticos são compostos por: 

Solução Educacional ANGLO – Material físico: No qual são utilizadas 4 (quatro) kits de apostilas por ano,. 
E um itinerário.  Material digital: através do acesso a Plataforma Digital Plurall. 

A  SAGRADO STORE agradece e se coloca à disposição para esclarecimento de eventuais dúvidas. 

Atenciosamente, 

 

Gerência Executiva 


