
 
 

  
ORIENTAÇÕES e MATERIAIS para 2023 - NOVO ENSINO MÉDIO 

1º, 2º e 3º Ciclos Trimestrais 
Estimadas famílias, 
 

 A partir de 2023 o NEM-Novo Ensino Médio do Colégio Sinodal do Salvador contará com um novo parceiro 

para o fornecimento de recursos didáticos: o SAS – Sistema Ari de Sá. O grupo oferece soluções educacionais 

integradas e possibilita a utilização de livro físico e de uma plataforma por meio da qual o aluno tem acesso ao livro 

digital, atividades, avaliações, jogos, vídeos e materiais complementares que potencializam o modo de aprender. 

Estamos enviando diversas informações para compreensão da lista de materiais. Importante atentar para o 
fato de que os módulos possuem ciclos trimestrais.  

O ano letivo 2023 inicia no dia 15 de fevereiro e faremos Reunião com Pais no dia 14/02 às 18h30min. 
Chromebook e livros poderão ser retirados no dia da reunião.  

 
  
1. PLATAFORMA SAS ADAPT E LIVROS FÍSICOS 
  

Os livros físicos dos alunos do Ensino Médio também estão organizados por Módulos. Os livros serão 

entregues na escola e já estarão disponíveis na semana que antecede o início das aulas. Informaremos a data por 

comunicado.  

A plataforma SAS ADAPT apresentará os capítulos dos livros na sequência trabalhada em aula. Reproduzirá as 

atividades de autoria do professor e aquelas selecionadas na vasta estante de conteúdos disponibilizada. 

Possibilitará também o envio e o recebimento de atividades e a realização de algumas atividades avaliativas. Como 

o uso da plataforma será diário, torna-se fundamental que cada estudante tenha um dispositivo adequado para 

acessá-la na escola e em casa. 

Quer saber mais sobre os novos materiais? A escola disponibiliza uma apresentação completa em nosso site.  

Acesse e confira: https://sinodalsalvador.org.br/parceria-sas/ 

 

A aquisição desses materiais é realizada por E-commerce. 

Para realizar a compra: 

1. Acesse: https://esasloja.com.br  

2. Utilize a chave de acesso: sindsalvadoresas23 

3. Faça o seu cadastro e do aluno 

4. Coloque os produtos no carrinho 

5. Escolha a forma de pagamento 

  

 
A escola negociou descontos para os pais do Sinodal Salvador. O desconto aparecerá depois de escolhida a 

forma de pagamento. Confira: 

 

https://sinodalsalvador.org.br/parceria-sas/
https://esasloja.com.br/


Série 
 

Preço Tabela 
 

% Desconto p/ 
pais Salvador 

Preço Final 
(ano) 

Valor mensal 
(12x) 

1º Ano EM 2.622,85 29,20%  1.856,98   154,75  

 
  

2. MATERIAIS ESCOLARES PARA USO EM SALA 
 
Materiais de uso diário: 
- Lápis preto ou lapiseira, caneta azul ou preta; 
- Borracha e apontador; 
- Régua 30cm, tesoura e cola; 
- Calculadora (simples); 
- 01 caderno para cada disciplina; 
- Bloco de folhas pautadas da escola. 
 
Redação: 
- Blocos de Redação paradigma UFRGS e ENEM. À venda na livraria Pérola. 
 
Matemática: 
- 20 folhas quadriculadas ou milimetradas. 
 
Arte 
- 10 folhas A3; 
- 1 pacote de folhas A4 180 gramas. 

 
3. CHROMEBOOK  
Dentre os computadores móveis disponíveis no mercado, o Chromebook é o que está melhor adaptado às 

necessidades escolares e seu uso é imprescindível no NEM, tanto para o acesso à plataforma SAS Adapt quanto para 
a realização de outras atividades pedagógicas e acesso a materiais disponibilizados 
pelos professores. Além de ser mais robusto e adaptável à movimentação entre as salas 
temáticas, por ter SSD, sua bateria possui duração mais longa. 

A escola disponibilizará Chromebook por meio de comodato para todos os 
alunos do 1º Ano que solicitarem. Os comodatos poderão ser assinados entre 14 e 18 
de fevereiro de 2022, ocasião na qual será entregue o equipamento ao comodatário. 

Os Chromebooks em comodato possuirão:  
- Configuração: Chromebook Edu Accer/Lenovo; tela 11.6’; 4GB de RAM e 32GB 

de armazenamento. 
- Licença CEU para que seu gerenciamento (instalação de aplicativos educativos 

e disponibilização de materiais) seja realizado de forma remota pelo SETIC da escola. 
- Reposição imediata em havendo necessidade de reparo, de forma que o aluno não ficará sem acesso ao 

equipamento, evitando qualquer prejuízo pedagógico. 
Importante: caso o aluno opte por utilizar equipamento de sua propriedade, a escola não conseguirá 

disponibilizar aplicativos e materiais de aula diretamente em seu dispositivo móvel. Os downloads e atualizações 
necessárias para que todos os recursos pedagógicos estejam disponíveis ficam sob responsabilidade das famílias. 
Nestes casos, a escola também solicitará a assinatura de um termo de responsabilidade para uso de equipamento 
particular no ambiente escolar.   

É necessário alertar para o fato de que algumas configurações de equipamentos podem não ser compatíveis 
com os aplicativos e plataformas que serão utilizadas. 

 

 



 
 

   

4. LÍNGUA INGLESA 
 
 A Língua Inglesa possui arranjo curricular específico e é 

organizada em módulos trimestrais sequenciais de proficiência 
na língua, que segue o Quadro Europeu Comum. 

A partir do exame de proficiência, os alunos são 
classificados em diferentes grupos, respeitando o Quadro 
Comum Europeu de Referência.  

Cada trimestre corresponde a um nível linguístico. A 
proposta é que a cada trimestre o aluno, atingindo os 
resultados esperados, avance um nível. Diante dessa 
organização, a cada trimestre é necessária a aquisição de livro 
didático da coleção American Think (Cambridge), 
correspondente ao nível. Os professores disponibilizam, no 
início de cada trimestre o nome e os detalhes referentes a esse 
material. 

 


