O Colégio Maria Ester sempre buscou adotar os melhores materiais
didáticos no mercado educacional que favorecem a aprendizagem de nossos
alunos. Tais materiais devem estar em conforme com as políticas públicas
para a educação ao mesmo tempo em que preparem nossos alunos nos
diversos processos avaliativos internos e externos.
Para o Ensino Médio, o CME utiliza o material didático do Sistema Ari de Sá (SAS),
mantendo parceria com tal sistema a 11 (onze) anos que, além dos livros didáticos impressos,
oferece acesso a plataforma digital. Nessa plataforma, alunos, professores e até mesmo
familiares têm à disposição material vasto de pesquisa, exercícios, provas e simulados, bem
como, o aluno pode acompanhar seu desempenho quanto às avaliações realizadas em parceira
com o sistema SAS. Acresce-se que as ferramentas digitais também contam com vídeos-aulas
para aprofundamento de estudo.
O Sistema Ari de Sá (SAS) é um dos melhores sistemas de ensino do cenário brasileiro,
cujo investimento da família na aquisição do material didático vai além do material impresso,
pois favorece o ensino e especialmente a aprendizagem de nossos alunos. Além disso, o sistema
já atende as alterações definidas na Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
____________________________________________________________________________________
 LIVROS DO SISTEMA ARI DE SÁ DE ENSINO [SAS] - 6 VOLUMES

- USO OBRIGATÓRIO
- Venda na Livraria da Escola.

____________________________________________________________________________________
 MATERIAL PEDAGÓGICO

- 01 Resma de papel ofício A4 - para atividades individuais como: TDS, provas, exercícios e
pesquisas.
____________________________________________________________________________________
 SUGESTÕES DE LIVROS

- O cortiço (Aluísio Azevedo)

- O quinze (Raquel de Queiroz)

- Vidas secas (Graciliano Ramos)

- O guarani (José de Alencar)

- Morte e vida Severina (João Cabral de M. Neto)

- Capitães de areia (Jorge Amado)

- Memórias Póstumas de Brás Cubas – (Machado de Assis)

- Macunaíma (Mário de Andrade)

____________________________________________________________________________________

INICIO DO ANO LETIVO DE 2022
- Dia 13 de Janeiro de 2022 (quinta-feira) - Educação Infantil (II, III, IV, V e 1º ano).
Os pais e alunos da Educação Infantil e 1º ano terão programação diferenciada durante o Período
de Adaptação (13,14 e 17 de janeiro 2022).
- Dia 18 de Janeiro de 2022 (terça-feira) – 2º ao 9º ano do Fundamental I e II e Ensino Médio.

