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COMUNICADO – Sobre o material didático para a 2ª e 3ª série do Ensino Médio

Senhores Pais e/ou Responsáveis da 2ª e 3ª série do Ensino Médio,

Conforme conhecimento geral, neste ano os alunos da 2ª e 3ª séries do Ensino Médio estão
utilizando parte do material didático no formato digital.
Considerando uma significativa procura pelos materiais no formato físico, por parte de pais
e alunos, e ainda considerando as peculiaridades de cada discente em seu processo individual de
aprendizagem, o Colégio avaliou que seria importante ofertar àqueles que assim o desejarem a
aquisição dos materiais didáticos no formato físico.
Dessa forma, a Editora Elabore habilitou um canal de vendas para aqueles que desejam
adquirir a versão em papel dos livros que já são utilizados no formato digital (versão eletrônica).
Estarão disponíveis os seguintes livros impressos:
Para a 2ª Série do Ensino Médio
•

Coleção Olimpo - Volumes 5, 6 e 7 + Filosofia 2 + Sociologia 2

Para a 3ª Série do Ensino Médio
•

Coleção Olimpo – Volumes 8, 9 e 10

Os valores e as orientações do passo a passo para a aquisição do material estão descritos em
informativo da editora, na próxima página.
A aquisição das versões impressas da Editora Elabore não é obrigatória, sendo decisão dos
responsáveis e/ou dos alunos adquiri-las.
Ressalta-se também que o CMDPII não intermedeia a compra desse material, pois se trata
de uma relação direta de consumo entre os responsáveis e a Editora Elabore.
Após a aquisição no site, a Editora enviará os livros físicos para o CMDPII, onde poderão ser
retirados pelos próprios alunos, mediante apresentação do comprovante de compra.
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