
KIDS 4

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.  

CARINA CANTO
Coordenação Pedagógica
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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. 

• 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

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

Era uma Vez - Infantil 4

Coleção Explorar e Descobrir  - Infantil 4

Sempre Juntos - Infantil 4

Atividades Grafomotoras - Infantil 4

Coleção Para Explorar e Descobrir em Família - Infantil 4

Desenho e Escrita  - Infantil 4

Ferris Wheel 2 - Student’s Book - Carol Read - Macmillan Br
 ISBN 9781380026682 

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

CARINA CANTO
Coordenação Pedagógica

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$ 1.739,69

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

• Forma de Pagamento:
• Em até 10x no cartão
• Boleto (1x)

• Transferência (1x)
• PIX (1x)

R$ 1.393,39

R$ 84,90

R$ 71,40

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

CARINA CANTO
Coordenação Pedagógica

• Transferência (1x)
• PIX (1x)

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

Era uma Vez - Infantil 4

Coleção Explorar e Descobrir  - Infantil 4

Sempre Juntos - Infantil 4

Atividades Grafomotoras - Infantil 4

Coleção Para Explorar e Descobrir em Família - Infantil 4

ADQUIRIDOS COM A ESCOLA

COLEÇÃO SAS

VALOR TOTAL: R$ 1.023,49

R$833,49

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

ADQUIRIDOS COM A EDITORA OU EM LIVRARIAS

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

Desenho e Escrita  - Infantil 4

Ferris Wheel 2 - Student’s Book - Carol Read - Macmillan Br
 ISBN 9781380026682 



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 – Toalhinha para o lanche;
01 – Kit higiene - escova de dente/creme dental (aluno integral);
01 - Escova/pente para cabelo;
01 – Repelente; 
01 – Protetor solar;
01 – Lenço umedecido;
01 – Pacote/caixa de lenço de papel;
01 – Garrafinha para água;  
01 – Troca de roupa (inverno e verão).

Material individual

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

02 - Apontadores com depósito jumbo;
02 - Borrachas macias;
01 - Caixa de lápis de cor “jumbo” (12 cores);
01 - Caixa de lápis de cor “caras e bocas” (12 cores);
01 - Papel criativo (A4 32 folhas);
01 - Caixa de giz de cera “jumbo” (12 cores);
01 - Estojo com 2 repartições;
01 - Caixa de caneta hidrográfica “jumbo” (12 cores);
02 - Massinhas de modelar 500g soft;
02 - Pastas com presilhas romeu e julieta (transparente);
01 - Pasta com aba elástico fina (vermelha);
01 -  Pasta com elástico polionda (para as aulas de inglês);
01 - Plastic paint tinta plástica cola colorida 6  cores 23g;
01 - Revista usada para recorte;
01 - Tesoura sem ponta (escolar);
01 - Tesoura vai e vem;
06 - Tubos de cola branca Tenaz 35g;
04 - Tubos de cola bastão 36g;
01 - Caderno de desenho (capa dura) 48 folhas;
05 - Lápis grafite “jumbo”;
01 - Papel dobradura origami (12x12 60 folhas);
01 - Pacote de papel sulfite (500 folhas).

KIDS 4 - INFANTIL 2023



KIDS 3

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR

Para as minhas aulas de artes, vou precisar de:

COLEÇÃO SAS - R$  833,49

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

OBSERVAÇÕES

Todo material de uso individual deverá ser reposto pelo responsável, sempre 
que necessário durante o ano. Etiquetar e colocar nome em TODOS os 
materiais individuais e encapar os livros de preferência com contact 
transparente;

CARINA CANTO
Coordenação Pedagógica

01 - Camiseta usada tamanho adulto;
01 - Tela de pintura 30x40;
01 - Tela de pintura 16x22;
01 - Pincel chato nº14;
01 - Pincel chato nº10;
01 - Rolinho de pintura 4cm;
01 - Tinta guache 15ml com 12 cores;
01 - Tinta guache 15ml caras e cores;
01 - Estojo aquarela 12 cores.

MATERIAL INDIVIDUAL

COLEÇÃO SAS - R$  833,4902 - Apontadores com depósito jumbo;
02 - Borrachas macias;
01  – Caixa de lápis de cor “jumbo” (12 cores);
01  - Papel de dobradura origami (12x12 60 folhas);
01 - Caixa de giz de cera “jumbo” (12 cores);
01 - Estojo com 2 repartições;
01 - Caixa de caneta hidrográfica “jumbo” (12 cores);
02 - Massinhas de modelar;
02 - Pastas com presilhas romeu e julieta (transparente);
01 - Pasta com aba elástico fina (amarela);
01-  Pasta com elástico polionda (para as aulas de inglês);
01 - Plastic paint tinta plástica cola colorida 6  cores 23g;
01 - Revista usada para recorte;
01 - Tesoura sem ponta (escolar);
01 - Tesoura vai e vem;
06 - Tubos de cola branca Tenaz 35g;
05 - Tubos de cola bastão grande;

IMPORTANTE

Solicitamos a entrega dos materiais acima no período do dia 16 de janeiro a 27 
de janeiro de 2023, EM SACOLAS DEVIDAMENTE IDENTIFICADAS.
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