Lista de Material - 2017

3ª do Ensino Médio

* O Colégio Mesquita adota o SISTEMA DE ENSINO pH.
* Todos os alunos devem portar diariamente caderno ou fichário, caneta, lápis, e borracha
e as Apostilas do Sistema de Ensino pH.
* O custo anual das Apostilas do pH é de 6 parcelas (janeiro à junho) de R$261,66 (cartão
ou cheque) ou à vista R$1.413,00. Nesta taxa não estão incluídos os livros Paradidáticos,
nem os materiais para a realização de trabalhos individuais ou em grupo fora do Colégio.
* Plurall: O Plurall é uma Plataforma Educacional Online. O Plurall está no ar 24h por dia!
Além de estudar pelo computador, você ainda pode baixar o aplicativo no seu tablet ou
smartphone, para tirar suas dúvidas quando e onde quiser, com professores online. Tudo
para melhorar seu desempenho!
Este recurso sairá no valor de 6 (seis) parcelas de R$ 59,00 (cartão ou cheque) ou à vista
R$ 350,00.
* A partir de 05 de janeiro de 2017 até 23 de janeiro de 2017 a tesouraria do Colégio estará
em funcionamento para adquirir as apostilas.
* O Colégio concederá desconto aos alunos da 2ª série do Ensino Médio de 2016 que
prosseguirão no Colégio Mesquita, para a 3ª série do Ensino Médio de 2017 que possuírem
os seguintes livros: Matemática (ISBN 9788532280114), Biologia (ISBN 9788529404158),
Geografia (ISBN 9788535715507), Espanhol Síntesis (ISBN 9788508166701). Será
concedido o desconto de R$ 83,00 por livro apresentado no ato da compra das apostilas do
Sistema de Ensino pH.

*Etiquetar todo o material com Nome e Ano/Série do aluno.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
1) As aulas (Ensino Fundamental II e Médio) terão início em 30/01/2017;
2) O uso do uniforme completo é obrigatório. Todas as peças do uniforme deverão estar identificadas
com o nome do aluno. NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR PERDAS OU TROCAS;
3) Para facilitarmos aos pais, de 05/01/2017 a 23/01/2017, haverá plantão para venda do Material na
secretaria do Colégio.

4) O ALUNO DEVERÁ APRESENTAR ATESTADO MÉDICO PARA FREQUENTAR AS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA ATÉ 03/02/2017.

