
 

 

 

Ribeirão Preto, 18 de Janeiro de 2016 

 

 

Ref. Início do ano letivo. 

 

 

Caríssimos pais, 

 

 Reafirmando a honra de fazer parte do projeto de vida de sua família, gostaríamos de lembrar que o ano 

letivo para o Ensino Médio do Liceu Albert Sabin de 2016 tem início no dia 1º de fevereiro, segunda-feira. O 

horário de entrada de nossos alunos é às 6h55, uma vez que as aulas começam às 7h00.  O horário de término 

das aulas, para a 1ª e a 2ª séries, é às 12h30m; já a 3ª série tem horário de saída às 13h15m.  

 Informamos, também, que, além de nosso material didático próprio, o qual será entregue aos alunos na 

primeira semana de aula, adotamos uma lista de livros didáticos válidos para os três anos do Ensino Médio. Com 

exceção do livro de Literatura Brasileira e Portuguesa, o qual é obrigatório, todos os outros são vistos por nossa 

equipe como importantes para complementar as atividades propostas para a sala de aula ou para casa, e são 

indicados a todos os alunos.  Os livros poderão ser adquiridos na Livraria Jurídica Mizuno e Leitão, situada na Rua 

Otto Benz, 1201 – Nova Ribeirânia – Ribeirão Preto a partir de 20 de janeiro de 2016. São eles:  

 

 FÍSICA BÁSICA – Volume único Autores: Nicolau Gilberto Ferraro e Paulo de Toledo Soares 
 QUÍMICA – Volume único -  Autores: João Usberco e Edgard Salvador  
 BIOLOGIA – Volume único - Autora: Sônia Lopes  
 MATEMÁTICA – Volume único - Autor: Gelson Iezzi  
 GRAMÁTICA REFLEXIVA – Autor: William Roberto Cereja  
 HISTÓRIA GLOBAL – Autor: Gilberto Cotrim  
 GEOGRAFIA – TERRITÓRIO E SOCIEDADE NO MUNDO GLOBALIZADO  GEOGRAFIA GERAL E DO BRASIL. 

Autores: Elian Alabi Lucci, Anselmo Lazaro Branco e Cláudio Mendonça  
 LITERATURA BRASILEIRA E PORTUGUESA. – Autores: Samira Yousseff Campedelli & Jésus Barbosa Souza  
 GEOMETRIA PLANA- Conceitos Básicos / Gelson Iezzi, Antonio Machado e Osvaldo Dolce  

 

Ao longo do ano, os professores poderão solicitar ao alunos a aquisição de livros paradidáticos, solicitação 
que sempre será feita com bastante antecedência para que todos possam se organizar e tomar as 
providências necessárias.  

Encerramos esta mensagem manifestando nosso desejo de que o ano de 2016 seja repleto de sucessos e 
a nossa certeza de que iniciamos, juntos, uma jornada de desafios e conquistas que, desde agora, deixa-nos 
felizes e mobilizados.  Colocamo-nos inteiramente à disposição para esclarecer qualquer dúvida sobre o início 
das aulas ou sobre outra questão relativa à vida acadêmica de seu filho. 

 
 

Atenciosamente, 
 
 

 
Liceu Albert Sabin 

 

 


