
LISTA DE LIVROS
2018

P Vivenciando e 
Aprendendo

P Caderno de 
Desenho

P Ciranda de 
Livros

Infantil III
Faixa etária 3 anos completos
até 31 de março do ano letivo

• INGLÊS 

- Coleção Show and Tell 1
- Editora: Oxford

• CADERNO DE ATIVIDADES

 - Integral, adquirido na tesouraria da escola.

• PARADIDÁTICOS

 Informamos que os livros paradidáticos serão parte integrante do Projeto “Ciranda Literária”
 Esse trabalho consiste num avançado e dinâmico Projeto de Leitura, com mais de 30 livros paradidáticos à 
disposição dos alunos, em sistema de rodízio, trabalhados em sala de aula e em casa através de uma ciranda 
semanal.
 Não haverá aquisição individual de livros, apenas o pagamento de uma taxa no valor de R$ 135,00 (cento e 
trinta e cinco reais) efetuado no ato da matrícula.

Aos Senhores Pais: 

   No tocante à relação de livros didáticos, informamos que adotamos os livros 
produzidos pela editora SAS, que serão adquiridos pelo aluno, não sendo permitida 
a utilização de cópia reprográfica.

   O aluno terá à sua disposição a plataforma SAS, com uma senha que lhe 
proporcionará o acesso ao Portal do SAS, com ferramentas interativas, conteúdo 
didático complementar diversificado, vídeos e outros recursos que facilitarão a 
aprendizagem.

• BILÍNGUE (TURMA BILÍNGUE)

- Coleção Little Explore III
- Editora: Internacional School



ATENÇÃO:
TODOS OS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, DEVERÃO SER ENTREGUES GRAVADOS COM O NOME, A SÉRIE E O 
TURNO DO ALUNO.  OS LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS, TAMBÉM COM A GRAVAÇÃO: NOME, SÉRIE E TURNO.

Não recebemos 
material incompleto.
Obrigado pela compreensão.

 INÍCIO DAS AULAS: DIA 16 DE JANEIRO DE 2018.

 HORÁRIO DAS AULAS:

  •TURNO MATUTINO: 7h às 11h.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

–  No ato da entrega do material de sala de aula, todos os itens devem ser identificados com o nome e com o último sobrenome da criança, 
   uma vez que pode haver na sala crianças com o mesmo prenome.  As roupas, as fardas e a toalha devem vir com o nome da criança bordado 
   ou marcado com caneta de tecido, preferencialmente na parte inferior de cada peça (acima da bainha), e serão entregues às professoras 
   dia 09 de janeiro de 2018.
– Os livros são indispensáveis.
– O material deve ser entregue, no turno da manhã de 7h às 11h, no turno da tarde de 13h às 17h.
– O aluno deverá zelar também pela sua aparência pessoal, apresentando-se diariamente com fardamento bem cuidado.
– Todos os alunos deverão apresentar-se com o uniforme completo desde o primeiro dia de aula, ou seja, short, blusa do Colégio,
   SAPATO PRETO e meias brancas.

  •TURNO VESPERTINO: 13h às 17h.

04 Caixas de lápis de cor grande (12 unidades)
20 Borrachas quadradas
20 Lápis de escrever triangular grosso
01 Resma de papel A4

01. Toalha de banho com o nome da criança (para uso pessoal)

02. Sabonetes líquidos. (para uso pessoal)

01. Shampoo. (para uso pessoal)

01. Condicionador (para uso pessoal)

02. Colônia infantil. (para uso pessoal)

01. Copo de Inox com o nome da criança.(para uso pessoal)

01. Short com o nome da criança.(para uso pessoal)

01. Camisa com o nome da criança.(para uso pessoal) 

01. Calcinha / Cueca com o nome da criança. (para uso pessoal)

01. Pente. (para uso pessoal)

01. Escova dental (para uso pessoal)

01. Avental de plástico (padronizado do Colégio).(para uso pessoal)

01. Tesoura sem ponta.

Item Quantidade Observação 
Estojo plástico transparente com tampa 
(estilo porta mamadeiras) 

1 Para guardar os pertences da criança. 

Roupa reserva 1 peça de cada Camiseta ou blusa de malha, short, calcinha ou cueca, identificados. 
Escova de dente com caixa 1  
Creme dental 1  
Sabonete líquido 1   
Shampoo 1  
Condicionador 1  
Colônia 1  
Pomada preventiva de assadura 1  
Pacote de fralda descartável 1  
Pente 1  

Obs. A reposição dos produtos de higiene pessoal será solicitada conforme necessidade, ao longo do ano letivo. 

�

MATERIAL COMPLEMENTAR PARA AS CRIANÇAS DO TEMPO INTEGRAL
Os pais de crianças do Tempo Integral necessitam entregar o seguinte material complementar:

A necessidade de reposição desses materiais será 
comunicada à família previamente pelas professoras, 
de acordo com o consumo da criança.

OBSERVAÇÃO:

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO COLÉGIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018

MATERIAL PARA SER ENTREGUE EM SALA DE AULA DIA 09/01/18

Livros e fardamentos serão comercializados na Livraria Pensar

Av. Dom José, 445 / Centro – Sobral/CE
                     Informações: (88)3613-2064



Infantil IV
Faixa etária 4 anos completos
até 31 de março do ano letivo

Aos Senhores Pais: 

   No tocante à relação de livros didáticos, informamos que adotamos os livros 
produzidos pela editora SAS, que serão adquiridos pelo aluno, não sendo permitida 
a utilização de cópia reprográfica.

   O aluno terá à sua disposição a plataforma SAS, com uma senha que lhe 
proporcionará o acesso ao Portal do SAS, com ferramentas interativas, conteúdo 
didático complementar diversificado, vídeos e outros recursos que facilitarão a 
aprendizagem.

LISTA DE LIVROS
2018

• INGLÊS 

- Coleção Show and Tell 2
- Editora: Oxford

• CADERNO DE ATIVIDADES

 - Integral, adquirido na tesouraria da escola.

• PARADIDÁTICOS

 Informamos que os livros paradidáticos serão parte integrante do Projeto “Ciranda Literária”
 Esse trabalho consiste num avançado e dinâmico Projeto de Leitura, com mais de 30 livros paradidáticos à 
disposição dos alunos, em sistema de rodízio, trabalhados em sala de aula e em casa através de uma ciranda 
semanal.
 Não haverá aquisição individual de livros, apenas o pagamento de uma taxa no valor de R$ 135,00 (cento e 
trinta e cinco reais) efetuado no ato da matrícula.

• BILÍNGUE (TURMA BILÍNGUE)

- Coleção Little Explore IV
- Editora: Internacional School

P Vivenciando e 
Aprendendo

P Atividades 
Grafomotoras

P Desenho e 
Escrita

P Ciranda de 
Livros



ATENÇÃO:
TODOS OS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, DEVERÃO SER ENTREGUES GRAVADOS COM O NOME, A SÉRIE E O 
TURNO DO ALUNO.  OS LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS, TAMBÉM COM A GRAVAÇÃO: NOME, SÉRIE E TURNO.

02. Sabonete líquido (para uso pessoal)
02. Colônia infantil (para uso pessoal)
01. Copo inox com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Short com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Camisa com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Calcinha / cueca com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Toalha com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Avental de plástico (padronizado do Colégio).
01. Tesoura sem ponta com o nome da criança, deverão ser
      entregues junto com o material de higiene pessoal.

04 Caixas de lápis de cor grande (12 unidades)
20 Borrachas quadradas
20 Lápis de escrever triangular
01 Resma de papel A4

Não recebemos 
material incompleto.
Obrigado pela compreensão.

 INÍCIO DAS AULAS: DIA 16 DE JANEIRO DE 2018.

 HORÁRIO DAS AULAS:

  •TURNO MATUTINO: 7h às 11h.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

–  No ato da entrega do material de sala de aula, todos os itens devem ser identificados com o nome e com o último sobrenome da criança, 
   uma vez que pode haver na sala crianças com o mesmo prenome.  As roupas, as fardas e a toalha devem vir com o nome da criança bordado 
   ou marcado com caneta de tecido, preferencialmente na parte inferior de cada peça (acima da bainha), e serão entregues às professoras 
   dia 09 de janeiro de 2018.
– Os livros são indispensáveis.
– O material deve ser entregue, no turno da manhã de 7h às 11h, no turno da tarde de 13h às 17h.
– O aluno deverá zelar também pela sua aparência pessoal, apresentando-se diariamente com fardamento bem cuidado.
– Todos os alunos deverão apresentar-se com o uniforme completo desde o primeiro dia de aula, ou seja, short, blusa do Colégio,
   SAPATO PRETO e meias brancas.

  •TURNO VESPERTINO: 13h às 17h.

Item Quantidade Observação 
Estojo plástico transparente com tampa 
(estilo porta mamadeiras) 

1 Para guardar os pertences da criança. 

Roupa reserva 1 peça de cada Camiseta ou blusa de malha, short, calcinha ou cueca, identificados. 
Escova de dente com caixa 1  
Creme dental 1  
Sabonete líquido 1   
Shampoo 1  
Condicionador 1  
Colônia 1  
Pente 1  

Obs. A reposição dos produtos de higiene pessoal será solicitada conforme necessidade, ao longo do ano letivo. 

�

MATERIAL COMPLEMENTAR PARA AS CRIANÇAS DO TEMPO INTEGRAL
Os pais de crianças do Tempo Integral necessitam entregar o seguinte material complementar:

A necessidade de reposição desses materiais será 
comunicada à família previamente pelas professoras, 
de acordo com o consumo da criança.

OBSERVAÇÃO:

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO COLÉGIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018

MATERIAL PARA SER ENTREGUE EM SALA DE AULA DIA 09/01/18

Livros e fardamentos serão comercializados na Livraria Pensar

Av. Dom José, 445 / Centro – Sobral/CE
                     Informações: (88)3613-2064



Infantil V
Faixa etária 5 anos completos
até 31 de março do ano letivo

Aos Senhores Pais: 

   No tocante à relação de livros didáticos, informamos que adotamos os livros 
produzidos pela editora SAS, que serão adquiridos pelo aluno, não sendo permitida 
a utilização de cópia reprográfica.

   O aluno terá à sua disposição a plataforma SAS, com uma senha que lhe 
proporcionará o acesso ao Portal do SAS, com ferramentas interativas, conteúdo 
didático complementar diversificado, vídeos e outros recursos que facilitarão a 
aprendizagem.

LISTA DE LIVROS
2018

• INGLÊS 

- Coleção Show and Tell 3
- Editora: Oxford

• CADERNO DE ATIVIDADES

 - Integral, adquirido na tesouraria da escola.

• PARADIDÁTICOS

 Informamos que os livros paradidáticos serão parte integrante do Projeto “Ciranda Literária”
 Esse trabalho consiste num avançado e dinâmico Projeto de Leitura, com mais de 30 livros paradidáticos à 
disposição dos alunos, em sistema de rodízio, trabalhados em sala de aula e em casa através de uma ciranda 
semanal.
 Não haverá aquisição individual de livros, apenas o pagamento de uma taxa no valor de R$ 135,00 (cento e 
trinta e cinco reais) efetuado no ato da matrícula.

• BILÍNGUE (TURMA BILÍNGUE)

- Coleção Little Explore V
- Editora: Internacional School

P Vivenciando e 
Aprendendo

P Letras e 
Números

P Desenho e 
Escrita

P Ciranda de 
Livros



ATENÇÃO:
TODOS OS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, DEVERÃO SER ENTREGUES GRAVADOS COM O NOME, A SÉRIE E O 
TURNO DO ALUNO.  OS LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS, TAMBÉM COM A GRAVAÇÃO: NOME, SÉRIE E TURNO.

02. Sabonetes líquido (para uso pessoal)
01. Copo inox com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Short com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Camisa com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Calcinha / cueca com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Toalha com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Tesoura sem ponta com o nome da criança, deverão ser
        entregues junto com o material de higiene pessoal.  

04 Caixas de lápis de cor grande (12 unidades)
20 Borrachas quadradas
20 Lápis de escrever triangular
01 Resma de papel A4

Não recebemos 
material incompleto.
Obrigado pela compreensão.

 INÍCIO DAS AULAS: DIA 16 DE JANEIRO DE 2018.

 HORÁRIO DAS AULAS:

  •TURNO MATUTINO: 7h às 11h.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

–  No ato da entrega do material de sala de aula, todos os itens devem ser identificados com o nome e com o último sobrenome da criança, 
   uma vez que pode haver na sala crianças com o mesmo prenome.  As roupas, as fardas e a toalha devem vir com o nome da criança bordado 
   ou marcado com caneta de tecido, preferencialmente na parte inferior de cada peça (acima da bainha), e serão entregues às professoras 
   dia 09 de janeiro de 2018.
– Os livros são indispensáveis.
– O material deve ser entregue, no turno da manhã de 7h às 11h, no turno da tarde de 13h às 17h.
– O aluno deverá zelar também pela sua aparência pessoal, apresentando-se diariamente com fardamento bem cuidado.
– Todos os alunos deverão apresentar-se com o uniforme completo desde o primeiro dia de aula, ou seja, short, blusa do Colégio,
   SAPATO PRETO e meias brancas.

  •TURNO VESPERTINO: 13h às 17h.

Item Quantidade Observação 
Estojo plástico transparente com tampa 
(estilo porta mamadeiras) 

1 Para guardar os pertences da criança. 

Roupa reserva 1 peça de cada Camiseta ou blusa de malha, short, calcinha ou cueca, identificados. 
Escova de dente com caixa 1  
Creme dental 1  
Sabonete líquido 1   
Shampoo 1  
Condicionador 1  
Colônia 1  
Pente 1  

Obs. A reposição dos produtos de higiene pessoal será solicitada conforme necessidade, ao longo do ano letivo. 

�

MATERIAL COMPLEMENTAR PARA AS CRIANÇAS DO TEMPO INTEGRAL
Os pais de crianças do Tempo Integral necessitam entregar o seguinte material complementar:

A necessidade de reposição desses materiais será 
comunicada à família previamente pelas professoras, 
de acordo com o consumo da criança.

OBSERVAÇÃO:

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO COLÉGIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018

MATERIAL PARA SER ENTREGUE EM SALA DE AULA DIA 09/01/18

Livros e fardamentos serão comercializados na Livraria Pensar

Av. Dom José, 445 / Centro – Sobral/CE
                     Informações: (88)3613-2064



1ºAno
 Ensino 
Fundamental I

P Língua Portuguesa

P Língua Inglesa

P Matemática

P Natureza e 

Sociedade

P Leitura e Escrita

P Produção de Texto

Faixa etária 6 anos completos
até 31 de março do ano letivo

Aos Senhores Pais: 

   No tocante à relação de livros didáticos, informamos que adotamos os livros 
produzidos pela editora SAS, que serão adquiridos pelo aluno, não sendo permitida 
a utilização de cópia reprográfica.

   O aluno terá à sua disposição a plataforma SAS, com uma senha que lhe 
proporcionará o acesso ao Portal do SAS, com ferramentas interativas, conteúdo 
didático complementar diversificado, vídeos e outros recursos que facilitarão a 
aprendizagem.

LISTA DE LIVROS
2018

• CADERNO DE ATIVIDADES

 - Integral, adquirido na tesouraria da escola.

• PARADIDÁTICOS

 Informamos que os livros paradidáticos serão parte integrante do Projeto “Ciranda Literária”
 Esse trabalho consiste num avançado e dinâmico Projeto de Leitura, com mais de 30 livros paradidáticos à 
disposição dos alunos, em sistema de rodízio, trabalhados em sala de aula e em casa através de uma ciranda 
semanal.
 Não haverá aquisição individual de livros, apenas o pagamento de uma taxa no valor de R$ 135,00 (cento e 
trinta e cinco reais) efetuado no ato da matrícula.

• BILÍNGUE (TURMA BILÍNGUE)

- Coleção Explore Blue
- Editora: Internacional School



ATENÇÃO:
TODOS OS MATERIAIS, ABAIXO RELACIONADOS, DEVERÃO SER ENTREGUES GRAVADOS COM O NOME, A SÉRIE E O 
TURNO DO ALUNO.  OS LIVROS DEVERÃO SER ENCAPADOS, TAMBÉM COM A GRAVAÇÃO: NOME, SÉRIE E TURNO.

01. Caderno de pauta dupla (para uso pessoal)
01. Toalha com o nome gravado (para uso pessoal)
02. Sabonete líquido (para uso pessoal)
01. Copo inox com o nome gravado (para uso pessoal)
01. Revista com gravuras bem coloridas para trabalhos 
      de recorte.
      Sugestões: Cláudia, Desfile, Revistas Ecológicas.
01. Tesoura sem ponta com o nome da criança, deverão ser
       entregues junto com o material de higiene pessoal.  

04 Caixas de lápis de cor grande (12 unidades)
20 Borrachas quadradas
20 Lápis de escrever triangular
01 Resma de papel A4

Não recebemos 
material incompleto.
Obrigado pela compreensão.

 INÍCIO DAS AULAS: DIA 16 DE JANEIRO DE 2018.

 HORÁRIO DAS AULAS:

  •TURNO MATUTINO: 7h às 11h20min 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

–  No ato da entrega do material de sala de aula, todos os itens devem ser identificados com o nome e com o último sobrenome da criança, 
   uma vez que pode haver na sala crianças com o mesmo prenome.  As roupas, as fardas e a toalha devem vir com o nome da criança bordado 
   ou marcado com caneta de tecido, preferencialmente na parte inferior de cada peça (acima da bainha), e serão entregues às professoras 
   dia 09 de janeiro de 2018.
– Os livros são indispensáveis.
– O material deve ser entregue, no turno da manhã de 7h às 11h, no turno da tarde de 13h às 17h.
– O aluno deverá zelar também pela sua aparência pessoal, apresentando-se diariamente com fardamento bem cuidado.
– Todos os alunos deverão apresentar-se com o uniforme completo desde o primeiro dia de aula, ou seja, short, blusa do Colégio,
   SAPATO PRETO e meias brancas.

  •TURNO VESPERTINO: 13h às 17h20min 

Item Quantidade Observação 
Estojo plástico transparente com tampa 
(estilo porta mamadeiras) 

1 Para guardar os pertences da criança. 

Roupa reserva 1 peça de cada Camiseta ou blusa de malha, short, calcinha ou cueca, identificados. 
Escova de dente com caixa 1  
Creme dental 1  
Sabonete líquido 1   
Shampoo 1  
Condicionador 1  
Colônia 1  
Pente 1  

Obs. A reposição dos produtos de higiene pessoal será solicitada conforme necessidade, ao longo do ano letivo. 

�

MATERIAL COMPLEMENTAR PARA AS CRIANÇAS DO TEMPO INTEGRAL
Os pais de crianças do Tempo Integral necessitam entregar o seguinte material complementar:

A necessidade de reposição desses materiais será 
comunicada à família previamente pelas professoras, 
de acordo com o consumo da criança.

OBSERVAÇÃO:

MATERIAIS A SEREM ENTREGUES NO COLÉGIO NO DIA 09 DE JANEIRO DE 2018

MATERIAL PARA SER ENTREGUE EM SALA DE AULA DIA 09/01/18

Livros e fardamentos serão comercializados na Livraria Pensar

Av. Dom José, 445 / Centro – Sobral/CE
                     Informações: (88)3613-2064
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