
  

 

 

MATERIAL ESCOLAR 2022 - 2ª SÉRIE EM 
 

ITEM I – Os materiais relacionados neste item podem ser adquiridos através do site Educator Invictus 

(www.educator.com.br) na loja do SISTEMA DE ENSINO POLIEDRO 

https://www.portaldalivraria.com.br/invictus24917, através do boleto bancário (à vista)  ou cartão de 

crédito em até  10 x sem juros, a partir de 13/12/2021 À 13/01/2022. 

  

 

MATERIAL VALOR 

 

LIVROS DIDÁTICOS IMPRESSOS – 03 VOLUMES 

R$ 2.142,50 

POLIEDRO COLEÇÃO 

LUMEN 

PORTAL EDROS e P+ 

LIVROS DIGITAIS 

 

ITEM II – O material relacionado neste item pode ser adquirido através do site Educator Invictus 

(www.educator.com.br), na LOJA LESSON.  

 

 

MATERIAL VALOR 

 

2ª série EM – Tecnologia e Inovação: JOVEM INOVADOR 

–  NOVO ENSINO MÉDIO. 
R$ 250,00 

 

ITEM III – O material relacionado neste item pode ser adquirido através do site Educator Invictus 

(www.educator.com.br), na LOJA EDUCATOR INVICTUS através do boleto bancário (à vista)  ou 

cartão de crédito em até 10 x sem juros, a partir de 13/12/2021 À 13/01/2022. 

 

 

MATERIAL VALOR 

 

O QUE ME MOVE? R$ 320,00 

 

ITEM IV – O material relacionado neste item pode ser adquirido através do site Educator Invictus 

(www.educator.com.br), na LOJA EDUCATOR INVICTUS ou na escola, no período de 13/12/2021 à 

 13/01/2022 e/ou entregue à Supervisão, no período de 25/01 à 30/01/2022. 

 

 

MATERIAL VALOR 

 

02 resmas de papel A4 (210 x 297) R$ 54,00 

 

http://www.educator.com.br/
https://www.portaldalivraria.com.br/invictus24917
http://www.educator.com.br/
http://www.educator.com.br/
http://www.educator.com.br/


  

 

ORIENTAÇÕES - ENSINO MÉDIO  

 
1. Os alunos que adquirirem a resma de papel A4 fora da escola deverão entregá-las no 

período de 25 a 30/01/22, no horário de 8h às 12h (Unidade Angelim) e das 14h às 17h 

(Unidade Calhau).  

 

2. As aulas terão início no dia 25/01/2022. 

 

 

 

3. O boleto de pagamento das mensalidades de 2022 será enviado de forma virtual via 

email do responsável financeiro a cada vencimento pelo parceiro ISAAC. 

4.   Kit de 3 máscaras e garrafinha individual atendendo aos protocolos de saúde em combate à 
pandemia(obrigatório para todos alunos). 

 

5. Lembramos aos Srs. Pais e Alunos a obrigatoriedade do uso do uniforme escolar, à 

venda na Escola sob encomenda a partir de 17/01. 

 Uniforme diário e Educação Física do Ensino Médio: 

 Blusão ou camiseta e calça ou bermuda de tactel (masculino) – sob encomenda; 

 Blusão ou camiseta e calça bailarina ou bermuda tactel (feminino) – sob encomenda; 

 Blusão alternativo Invictus – sob encomenda; 

 Tênis, cor a critério do aluno e meias brancas.  

 

OBS.: Recomendamos a leitura do Rgimento Escolar disponível no site a partir de 

25/01/2022. 

 

 

SUPERVISÃO PEDAGÓGICA DO ENSINO MÉDIO  
 

UNIDADE ANGELIM 

AUGUSTO CUTRIM – Supervisor – augustocutrim@educator.com.br  - contato: 99107- 5551 

MYLENA COELHO – Assistente: 99175-4354 

 

Recepção: Fone: 99181-0179 

 

UNIDADE CALHAU 

MARIA DO CARMO MACÊDO VASQUEZ MENDES – Supervisora – 

mariadocarmo@educator.com.br  -  contato: 99167-4489 

 

 

Recepção: Fone: 99240-4905 

 

 

 

 


