
 

Porto Alegre, 31 de outubro de 2022. 

Prezadas famílias antonianas, 

 
            No próximo ano letivo, a 2ª série do Ensino Médio não necessitará adquirir livros didáticos novos para a 

FORMAÇÃO GERAL BÁSICA pois prosseguiremos com a utilização dos livros adquiridos em 2022. Os conteúdos 

contemplados na 2ª série também encontram-se no material adquirido em 2022. Portanto, faremos uso completo 

do material da Editora Bernoulli, em 2023. Após a conclusão do uso dos livros, serão disponibilizados textos, 

exercícios e demais atividades, pelos professores do Colégio. Salientamos que a decisão de não adquirir livros 

para a Formação  Geral  Básica,  em 2023,   não demostra que os conteúdos da 1ª série não foram concluídos. 

Deparamo-nos com uma organização diferente da editora em relação à nossa estrutura curricular. No entanto, os 

estudantes não ficarão com lacunas, nem com defasagens. Em 2024, na 3ª série do Ensino Médio, adotaremos 

material para a Formação Geral Básica em consonância com a Matriz Curricular do Nosso Ensino Médio, alinhando 

com a proposta do Novo Ensino Médio. 

        Agradecemos a   confiança   e o apoio das famílias para o desenvolvimento da aprendizagem dos seus filhos 

na formação integral, humana e cristã. Temos um compromisso de prepará-los para prestar, com excelência, 

vestibulares e ENEM na sua trajetória escolar. 

Seguem abaixo os materiais que serão utilizados em 2023 

COMPRA DE MATERIAIS: LIVROS- SIMULADO 
         Informamos que o livro do Sistema de Ensino Bernoulli, para a 2ª série do Ensino Médio 2023 de Língua 

Inglesa e os simulados abaixo, estão disponíveis para compra pelo site www.bookfair.com.br 

                                    Digite o código da escola: SOMOSLASALLESTOANTONIO 

1. Digitar o nome completo do estudante, ler os termos de aceite e marcar “Li e concordo com 

os termos” 

2. Validar os produtos em seu carrinho e clicar em continuar, em seguida inserir seu CEP  selecionando 

a forma de entrega 

3. Preencher os dados solicitados 

4. Selecionar a forma de pagamento e finalizar a compra 

5. O código do pedido será enviado para o seu e-mail, assim como a confirmação do  pedido. 

SIMULADOS- 2023- Online  
SIMULADO ENEM – 2ª SERIE EM V01 PROVA I FOLHA DE REDACAO 

SIMULADO ENEM – 2ª SERIE EM V01 PROVA II 

SIMULADO ENEM – 2ª SERIE EM V02 PROVA I FOLHA DE REDACAO 

SIMULADO ENEM – 2ª SERIE EM V02 PROVA II 

SIMULADO ENEM – 2ª SERIE EM V03 PROVA I FOLHA DE REDACAO 

SIMULADO ENEM – 2ª SERIE EM V03 PROVA II 

 Língua Inglesa- Livro Bernoulli- 2ª série Volume 1 e 2. 
                     ___________________________________________________________________ 

LIVROS SISTEMA POSITIVO 
          O MATERIAL ABAIXO FAZ PARTE DOS ITINERÁRIOS FORMATIVOS- 2ª SÉRIE- A confirmação do Itinerário 
será realizado, pelo Colégio, pela escolha na matrícula ( Ciências Humanas e Linguagens e  Matemática e Natureza) 

           O material didático do Sistema de Ensino Positivo deve ser adquirido na loja virtual: 
lojanaescola.com.br/lasalle-santoantonio 
Confira o passo a passo: 

1. Acessar a loja virtual e preencha o cadastro ou, se já tiver cadastro, basta acessar com login e senha. 

2. Incluir o nome do aluno e escolher a série. 

3. Adicionar o material didático no carrinho de compras 

4. Selecionar uma opção de frete.  

5. Efetuar o pagamento por boleto bancário, PIX ou cartão de crédito em até 12x 

6. Aguardar a entrega do material didático na escola 

     Os responsáveis dos alunos têm um canal de atendimento para suporte da loja, por meio do telefone 0800 236 

0050 e do e-mail atendimento@lojanaescola.com.br 

Atenciosamente, 

http://www.bookfair.com.br/
http://lojanaescola.com.br/lasalle-santoantonio
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