Senhores Pais,
O Liceu de Artes e Ofícios de São Paulo, com o intuito de facilitar a aquisição de livros
por parte das famílias, conta com a parceria da Livraria Book Fair, que oferece preços
e condições de pagamento diferenciados.
Evidentemente, a família pode optar por comprar os livros no estabelecimento que
julgar mais conveniente.
Caso se interesse por adquirir os livros na livraria credenciada pela escola, siga essas
instruções:
1. ENCOMENDA ONLINE (www.bookfair.com.br) – De 05/01/2018 até 31/01/2018
1.1 Senha de acesso para a lista escolar do Liceu de Artes e Ofícios:
SOMOSLICEU
1.2 Vantagens na Compra online:
• 6% (seis por cento) de desconto para pagamento em até 12 (doze)
vezes sem juros no cartão de crédito, ou
• 10% (dez por cento) de desconto no boleto bancário à vista;
• Agilidade na retirada dos materiais nas datas programadas;
• Segurança, pois você tem a garantia de estar comprando o livro
correto.
• Sem custo de frete, pois os livros serão entregues no Liceu (desde que
o pedido seja feito dentro do prazo descrito acima.
2. DATA DE ENTREGA DOS LIVROS AOS ALUNOS:
2.1. A entrega dos livros depende da disponibilidade de estoque nas editoras,
embora haja interesse da escola em fazer a entrega no menor prazo
possível.
2.2. A entrega ocorrerá nos dias 06 e 07 de fevereiro de 2018, das 7h às
15h, no Liceu.
São Paulo, 04 de janeiro de 2018.
Direção e Coordenação Pedagógica

PEDIDO DE LIVROS - LICEU DE ARTES E OFÍCIOS 2018
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO - REGULAR e TÉCNICO
Esse formulário é precedido de todas as instruções necessárias para a
compra dos livros.
Leia as instruções, com muita atenção, antes de fazer a encomenda.
Marcar
com X

Título do Livro

ISBN

Os fundamentos da Física - Moderna Plus –
vol. 1 (Ramalho, Nicolau e Toledo)

9788516100254

Moderna Plus – Matemática – V.2 (PAIVA,
Manoel)

9788516100339

Empreendedorismo e Projeto de Vida: 2ª
Série Leo Fraiman – 1ª ed. FTD 2016
Somente para o Ensino Médio Regular

9788596005401

José de Alencar, Iracema. Atelier Editorial (1º
Trimestre)

9788574803241

Machado de Assis, Memórias Póstumas de
Brás Cubas – Atelier Editorial (2º Trimestre)

9788574805986

Eça de Queiros, A Relíquia. Atelier Editorial
(3º Trimestre)

9788574807553

Dicionários
Marcar
com X

Título do Livro

ISBN

Pequeno Dicionário HOUAISS PORTUGUÊS

9788516101473

Minidicionário AURÉLIO PORTUGUÊS

9788538580812

Minidicionário SANTILLANA ESPANHOL

9788516093952

Observação: Não é possível fazer compra com formas de pagamentos
diferenciadas. Escolha sua melhor opção.

