
KIDS 3

LISTA DE LIVROS 

Livros Didáticos

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

Era uma Vez - Infantil 3

Coleção Explorar e Descobrir  - Infantil 3

Vem Brincar Comigo - Infantil 3

Desenho e Escrita  - Infantil 3

Coleção Para Explorar e Descobrir em Família - Infantil 3

Taxa de material pedagógico (projetos, eventos, apostilas e portfólios):  R$ 190,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros 
de preferência com contact transparente;

• A coleção SAS será adquirida no colégio.
• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba 

também apostilas de conteúdos regulares e portfólios  (suspensa desde 
2021 devido à pandemia) com preço reduzido para não onerar ainda mais  à 
mudança de coleção de livros didáticos. 

• As ilustrações da coleção SAS nesta lista mostram apenas o livro 3, porém o 
valor pago é referente a toda coleção anual para o ano letivo.  

PAULA SORELLI
Coordenação Pedagógica do Fundamental II

THIS IS US

6° ANO  - FUND II 2023

LISTA DE LIVROS 

Livros Didáticos

Taxa de material pedagógico (projetos, eventos, apostilas e portfólios): 
R$ 190,00

• A coleção SAS será adquirida no colégio.
• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba 

também apostilas de conteúdos regulares e portfólios  (suspensa desde 
2021 devido à pandemia) com preço reduzido para não onerar ainda mais  à 
mudança de coleção de livros didáticos. 

• As ilustrações da coleção SAS nesta lista mostram apenas o livro 3, porém o 
valor pago é referente a toda coleção anual para o ano letivo.  

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros 
de preferência com contact transparente;

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

Era uma Vez - Infantil 3

Coleção Explorar e Descobrir  - Infantil 3

Vem Brincar Comigo - Infantil 3

Desenho e Escrita  - Infantil 3

Coleção Para Explorar e Descobrir em Família - Infantil 3

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

LISTA DE LIVROS 

Livros Didáticos

Taxa de material pedagógico (projetos, eventos, apostilas e portfólios): 
R$ 190,00

• A coleção SAS será adquirida no colégio.
• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba também apostilas de 

conteúdos regulares e portfólios  (suspensa desde 2021 devido à pandemia) com preço 
reduzido para não onerar ainda mais  à mudança de coleção de livros didáticos. 

• As ilustrações da coleção SAS nesta lista mostram apenas o livro 3, porém o valor pago é 
referente a toda coleção anual para o ano letivo.  

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros de preferência 
com contact transparente;

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

Era uma Vez - Infantil 3

Coleção Explorar e Descobrir  - Infantil 3

Vem Brincar Comigo - Infantil 3

Desenho e Escrita  - Infantil 3

Coleção Para Explorar e Descobrir em Família - Infantil 3

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Livros Didáticos

• A coleção SAS será adquirida no colégio.
• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba também apostilas de conteúdos regulares e 

portfólios  (suspensa desde 2021 devido à pandemia) com preço reduzido para não onerar ainda mais  à mudança 
de coleção de livros didáticos. 

• As ilustrações da coleção SAS nesta lista mostram apenas o livro 3, porém o valor pago é referente a toda coleção 
anual para o ano letivo.  

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros de preferência com contact 
transparente;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Taxa de material pedagógico (projetos, eventos, apostilas e portfólios): 
R$ 190,00

Livros digitais de todas as disciplinas Geekie One

Aplicativo Árvore (Português/ Inglês Leitura) 

Aplicativo JOCA (Jornal Digital) 

Matific (Game Matemático): 

Diário de Bordo - Cultura Maker 

Coleção Para Explorar e Descobrir em Família - Infantil 5

Taxa de material pedagógico (projetos e eventos): R$100,00

Apostila - Letra Cursiva Nível 2 - Anual -  Já inclusa na taxa de material pedagógico

2° edição

Story Central Plus 2  - Student Book - Viv Lambert -Mo Choy

Matific - R$ 71,40

Story Central Plus 4  - Student Book - Viv Lambert -Mo Choy
Macmillan - ISBN 9781380060921

STEM - Tinker - Code for Kids  R$ 84,90

Formação Humanda - A Corujinha Amiga - 4° ano

• A coleção SAS será adquirida no colégio.
• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba também apostilas de 

conteúdos regulares e portfólios  (suspensa desde 2021 devido à pandemia) com preço 
reduzido para não onerar ainda mais  à mudança de coleção de livros didáticos. 

• As ilustrações da coleção SAS nesta lista mostram apenas o livro 3, porém o valor pago é 
referente a toda coleção anual para o ano letivo.  

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros de preferência 
com contact transparente;

• Todos os aplicativos,  materiais digitais e o diário de bordo Maker  devem ser adquiridos na 
escola. 

• Para uso dos materiais digitais fornecemos um Chromebook por  sistema de  comodato 
(empréstimo mediante assinatura de contrato).

• English In Use: Os alunos que optarem por fazer o curso English in Use terão que comprar 
um material à parte que será divulgado posteriormente após avaliação de proficiência.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

CARINA CANTO
Coordenação Pedagógica

LISTA DE LIVROS 

Livros DidáticosLivros Didáticos

• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba também apostilas de conteúdos regulares e portfólios  
(suspensa desde 2021 devido à pandemia) com preço reduzido para não onerar ainda mais  à mudança de coleção de livros 
didáticos. 

• Orientamos que os materiais sejam adquiridos preferencialmente até o dia 10 de janeiro.
• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros de preferência com contact transparente;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

Língua Portuguesa - 5° ano

Matemática - 5° ano

Arte - 5° ano

História e Geografia - 5° ano

Ciências - 5° ano

ADQUIRIDOS COM A ESCOLA

COLEÇÃO SAS

MATIFIC

STEM - WeDo 2.0 - Lego Education 

VALOR TOTAL: R$ 1.742,69

ADQUIRIDOS COM A EDITORA OU EM LIVRARIAS

Story Central Plus 5  - Student Book - Viv Lambert - Mo Choy
Macmillan - ISBN 9781380061232

Formação Humana - A Corujinha Amiga - 5° ano

R$ 1.393,39

R$ 84,90

R$ 74,40

R$ 190,00Taxa de material pedagógico:
(projetos, eventos, apostilas e portfólios)  

 R$ 1485,00

R$ 175,35

R$ 114,55

R$ 71,40

R$ 60,00

VALOR TOTAL: R$ 2.006,30

R$ 100,00Taxa de material pedagógico:
(projetos, eventos, apostilas e portfólios)  

Livros digitais de todas as disciplinas Geekie One

Aplicativo Árvore (Português/ Inglês Leitura) 

Aplicativo JOCA (Jornal Digital) 

Diário de Bordo - Cultura Maker 

• Todos os aplicativos,  materiais digitais e o diário de bordo Maker  devem ser adquiridos na 
escola. 

• Para uso dos materiais digitais fornecemos um Chromebook por  sistema de  comodato 
(empréstimo mediante assinatura de contrato).

• English In Use: Os alunos que optarem por fazer o curso English in Use terão que comprar 
um material à parte que será divulgado posteriormente após avaliação de proficiência.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

 R$ 1485,00

R$ 175,35

R$ 114,55

R$ 60,00

VALOR TOTAL: R$ 2.006,30

R$ 100,00Taxa de material pedagógico:
(projetos, eventos, apostilas e portfólios)  

Matific (Game Matemático): R$ 71,40



KIDS 3

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

Uso diário

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

Taxa de material pedagógico (projetos, eventos, apostilas e portfólios):  R$ 190,00

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros 
de preferência com contact transparente;

• A coleção SAS será adquirida no colégio.

CARINA CANTO
Coordenação Pedagógica

01 - Lancheira térmica;
01 - Kit higiene - escova de dente/creme dental;
01 - Garrafinha para água; 
01 - Troca de roupa.

Material individual

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

02 - Lápis pretos nº 2 
02 - Canetas esferográficas azuis
02 - Canetas esferográficas vermelhas
02 - Canetas esferográficas pretas
01 - Régua de 30 cm 
01 - Marca-texto
01 - Apontador com depósito 
01 - Borracha 
01 - Corretivo  

4° ANO  - FUND I 2023

• A coleção SAS será adquirida no colégio.
• Retomamos para 2023 a  taxa de material pedagógico que engloba também apostilas de 

conteúdos regulares e portfólios  (suspensa desde 2021 devido à pandemia) com preço 
reduzido para não onerar ainda mais  à mudança de coleção de livros didáticos. 

• As ilustrações da coleção SAS nesta lista mostram apenas o livro 3, porém o valor pago é 
referente a toda coleção anual para o ano letivo.  

• Etiquetar e colocar nome em TODOS os livros individuais e encapar os livros de preferência 
com contact transparente;

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

6° ANO  - FUND II 2023

PAULA SORELLI
Coordenação Pedagógica do Fundamental II

Cadernos universitários ou folhas de fichário para:

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

01 para: Português e Matemática (100 fls.)
01 para: História, Ciências e Geografia (100 fls.)
01 para: Inglês (100 fls.) 

Para as minhas aulas de artes, vou precisar de:

COLEÇÃO SAS - R$  833,4901 - Caderno de Arte (capa dura)
01 - Caixa de lápis de cor
01 - Jogo de canetas hidrográficas (canetinhas)
01 - Tesoura de ponta redonda
01 - Caneta permanente
01 - Cola tipo bastão
01 - Cola líquida

Para as minhas aulas de inglês, vou precisar de:

COLEÇÃO SAS - R$  833,4901 - Caderno de brochura universitário capa dura c/ margem 96 folhas (200 X 275 mm);

Alguns materiais de arte serão pedidos durante o ano para trabalhos específicos.


