
  
Início do ano letivo – 02 de fevereiro de 2021 

Reunião on-line de Responsáveis – 09/02/2021 às 8h 
 

Material individual de uso diário: 
• Estojo contendo sempre:  

o lápis e apontador ou lapiseira com grafite; 
o canetas esferográficas: uma azul ou preta e uma colorida (vermelha, verde ou outra cor de 

preferência do estudante); 
o borracha; 
o corretor líquido ou em fita; 
o caneta marcadora de texto na cor clara de preferência do(a) estudante; 
o cola em bastão e tesoura sem ponta; 
o lápis de cor (12 cores). 

• Cadernos (se houver necessidade, será(ão) solicitado(s) outro(s) ao longo do ano): 
o Língua Portuguesa e Redação: um caderno de 96 folhas; 
o Matemática: um caderno de 96 folhas; 
o História (2 partes), Geografia (2 partes), Ciências (2partes), Inglês (2 partes), Lógica (1 parte), 

Arte (1 parte) e Ensino Religioso (2 partes): um caderno de 12 matérias separado conforme 
indicação entre parênteses. 

• Dispositivo móvel com pacote pessoal de internet para acesso às plataformas de ensino no 
ambiente escolar. Este material é de uso opcional; o estudante que não trouxer realizará as 
atividades em seus cadernos. 

• Materiais de Desenho Geométrico – caderno grande desenho sem pauta; compasso, régua 
transparente, transferidor e par de esquadros.  
 

Livros didáticos, paradidáticos e plataforma educativa: 

• Aquisição do Pacote completo do Sistema Ari de Sá (SAS) – 6º ano, contendo: 
o Chave individual de acesso ao Portal do SAS (Sistema Ari de Sá) para acesso aos livros 

eletrônicos, videoaulas, transmissão de aulas, atividades, listas de exercícios e avaliações 
por meio digital. 

o Coleção Asas – 6º ano:  
✓ 4 volumes de livros didáticos de Língua Portuguesa, Redação, Matemática, História, 

Geografia e Ciências;  
✓ volume único de Inglês; 
✓ volume único de Arte; 
✓ material de atividades suplementares de Língua Portuguesa, Matemática, História, 

Geografia e Ciências; 
✓ material suplementar de Redação, de Lógica, de Espanhol e de Filosofia.  
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Livros Paradidáticos INSPMAX  (leitura obrigatória) 
 
 

1. LOBATO,  Monteiro. O Saci. 1 ed.: FTD. 2019. 168 p.  

ISBN: 978- 85-96-01705-3 

2. LOBATO, Monteiro. A Reforma da natureza. 1 ed.: FTD. 2019. 148 p.  

ISBN: 978-85-96-02000-8  

3. FRAIMAN, Leo; Projeto de vida e atitude empreendedora 6º ano. Anos Finais. São Paulo: FTD, 2021.    
ISBN:  789-86-83-43443-3 
 
 

2º Trimestre 

4.  LOBATO, Monteiro. A chave do tamanho. 1 ed.: FTD. 2020. 240 p.  

ISBN: 978-85-96-02653-6 
* Apenas 1 livro neste trimestre, devido a extensão do mesmo. 
 
 

3º Trimestre 

5. LOBATO, Monteiro.  O leão de Nemeia. 1 ed.: FTD. 2019. 80 p. 
ISBN: 978-85-96-01709-1  
 
6. BRAZ, Júlio Emílio; DANSA, Salmo. Lendas Negras. 1. Ed.: FTD. 2001. 112 p. 
ISBN: 978-85-32-24814-5 
 
 

Observações importantes: 

✓ O Sistema Ari de Sá (SAS) é de utilização obrigatória e deve ser adquirido anual e individualmente, 
uma vez que o acesso aos recursos da plataforma (livros eletrônicos, videoaulas, transmissão de 
aulas ao vivo, atividades, listas de exercícios e diferentes instrumentos de avaliação) se dará por 
meio de chave de acesso recebida com a compra do referido material. Devido a atualização do 
sistema de ensino o material não poderá ser reutilizado no ano seguinte. 

✓ A entrega do material físico do Sistema Ensino Ari de Sá será realizada em etapas.  
✓ Os livros de Lógica e Filosofia serão trabalhados respectivamente pelas disciplinas de Desenho 

Geométrico e História. O material desses componentes curriculares faz parte da aquisição do 
Sistema e dele não se dissocia. 

 

A coleção SAS está disponível no endereço abaixo: 
Atual Escolar: Rua Fernando Osorio, 03, Lojas 04 e 06 sobrado – Flamengo – Tel: (21) 99939-3566 
 

Loja Virtual: www.livroscolegio.com.br  
 

Venda do material a partir de 07 de dezembro. 

 
 

 

                                      

Opções que facilitam sua vida na hora de comprar a Lista de Material Escolar 
 

Castelinho – Uniformes escolares e Papelaria - Rua Real Grandeza nº 178 – Botafogo Tel: 2179-8289 
  
Papelaria e Livraria Jardim - Largo do Machado, nº 8, lojas B/C e J. Tels.: 3826-0990 e 3826-0999 
   
Thienan Papelaria e Informática - tgomes@thienan.com.br/ Tel: 2253-7504/ 98283-3821 – Entrega em domicílio. 
 

http://www.livroscolegio.com.br/
mailto:tgomes@thienan.com.br/

