
 

 

  
 

Início do ano letivo: 02 de fevereiro de 2021  
Reunião de pais on-line INSPTotal (horário complementar – integral): 04 de fevereiro - 18hs 

Reunião de Pais on-line: 08 de fevereiro - 17hs.  
 
 

Material Escolar 
1 Caderno brochura vertical grande pautado capa dura com 96 folhas na cor azul  

1 Caixa de hidrocor (fino) com 12 cores / 1 Caixa de lápis de cor com 12 cores 

1 Estojo contendo: 2 Lápis preto nº 2 / 1 Borracha / 1 Apontador com depósito / 1 tesoura com 

ponta arredondada / 1 caneta marca-texto / 1 régua de 15 cm / 3 colas bastão  

1 PLINSP – Projeto de Leitura do INSP (Deverá ser adquirido na escola) 

1 Saquinho com barrinhas cuisinaire de madeira 

1 Saquinho com material dourado de madeira 

1 tela de pintura – 24x19cm 

1 Resma de papel A4 (branco) 500 folhas 

1 Pacote de Color Cards 

 
Excepcionalmente em 2021 a lista de material foi reduzida devido ao ano da COVID-19. 
Obs: O material poderá ser reposto ao longo do ano, caso haja necessidade. 

 
 
 

Livros Didáticos 
Coleção Integrada SAS (Sistema Ari de Sá) – 1º ANO – FUNDAMENTAL I disponível na Atual 
Escolar. 
 

Os livros Didáticos devem ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o nome 
do (a) aluno (a). 
 

Não serão aceitos fichários e cadernos com divisões por matéria 

 

 
Inglês 
EDIFY (Estes livros serão oferecidos pela escola). 

LIVRO 1: CURIOUS PERCY (ORANGE A) 

LIVRO 2: CURIOUS PERCY (ORANGE B) 
 

 

ROBÓTICA 

KIT DE ROBÓTICA ZOOM (Este material será oferecido pela escola). 

1º ano 
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Livros Paradidáticos INSPJÚNIOR (leitura obrigatória) 

 

1º Trimestre 

O’HARA, Mo e GREY, Ada. Mais Pessoas Para Me Amar. 1ª. ed.: Melhoramentos, 2018. 29 p. 
ISBN: 9788506082867  
 
2º Trimestre 

DONALDSON, Julia e SCHEFFLER, Alex. O Caracol e a Baleia. 1ª ed. Editora Brinque Book. 33 p. 
ISBN: 9788574126241 
 
3º Trimestre 

 
MACHADO, Ana Maria. Menina bonita do laço de fita. Ática; 9ª edição (3 dezembro 2019) 24p. 
ISBN: 978-8508147595 

 
 

 

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 à 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.  

✓ 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. 

✓ Aquisição do pacote completo do Sistema Ari de Sá (SAS): 
✓ Chave individual de acesso ao Portal do SAS para acesso aos livros eletrônicos, 

videoaulas, transmissão de aulas, atividades, lista de exercícios e avaliação por 
meio digital. 

 
 

Entrega do material: 12/02/2020 (Alunos novos) às 16h. 
Para os alunos veteranos, o material deve ser entregue direto à professora devidamente identificado. 
 

OBS: Todo o material deverá ser identificado com nome completo do (a) aluno (a) e turma. 

 

A coleção SAS está disponível no endereço abaixo: 
Atual Escolar: Rua Fernando Osório, 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/

