



















1 resma de papel ofício branco (500 folhas) A4 (210 x 297mm)
1 tela para pintura (20 x 30cm)
18 lápis grafite (de boa qualidade)
8 borrachas
3 apontadores
1 pasta catálogo com 100 folhas (Medida: 243 x 333 mm) – para alunos novos
1 caixa de camisa ou sapato grande forrada
1 caderno grande (45 folhas)
2 caixas de hidrocor (grande – c/ 12 unidades)
3 caixas de lápis de cor (grande – c/ 12 unidades)
1 caderno de desenho grande (96 folhas)
1 estojo grande (bolsinha com zíper)
1 marcador de texto (amarelo)
1 pasta polionda grossa (cor da sua preferência)
1 avental
1 tesoura ponta redonda
4 classificadores rápidos de polietileno (transparentes) – branca
02 classificadores de elástico
1 Paradidático: O Menino Maluquinho. Ziraldo. Ed. Globo / Ed. Melhoramentos.

OBJETOS DE USO PESSOAL

(que deverão vir diariamente na mochila da criança)

 1 escova dental com capa (gravada)
 1 creme dental (branco)

LIVROS - VALOR: R$: 690,00 (Este valor poderá ser dividido em até 10x no cartão).

(Os livros serão vendidos na LMC VARIEDADES/ Av. Senhor dos Passos,
nº 276, Centro (Em frente ao Colégio) – fone: 99927-97771; 99257-7440)



Coleção do SAS/ Sistema Ari de Sá
Língua Portuguesa 1º ano/ André Karla Silva Marques/ Maria da Consolação
Gurgel B. Cavalcante. 7ª ed. Fortaleza. Sistema Ari de Sá de Ensino. 2017.
(Coleção Lendo o Mundo)
 Matemática 1º ano/ Marluce Caetano Martins. 7ª ed. Fortaleza. Sistema Ari de
Sá de Ensino. 2017. (Coleção Lendo o Mundo)
 Natureza e Sociedade 1º ano/ Mirella Vasconcelos de Oliveira Arruda. 7ª ed.
Fortaleza. Sistema Ari de Sá de Ensino. 2017. (Coleção Lendo o Mundo)
 English 1º ano/ Ana Patrícia Silvano Borges/ Andréa Regina Silva Santa Ana.
6ª ed. Fortaleza. Sistema Ari de Sá de Ensino. 2017. (Coleção Lendo o Mundo)


 01 agenda escolar padronizada (Que será vendida na Secretaria da Escola)

Valor: R$28,00

CANTINHO DA LEITURA
 1 revista (conservada)- Sugestões: Globo Rural, Veja, Isto É, Recreio, outras.
 3 livros de literatura (de acordo com a faixa etária da criança) – (ver sugestões de

livros em anexo)

OBSERVAÇÕES:
 Deem preferência a material de boa qualidade, para que possa resistir até o final
do ano letivo. Observem a validade dos produtos.

 Todo o material deverá ser identificado com o nome do estudante e curso,
em negrito e letra de forma. Ao final do ano, o material será devolvido no
estado em que se encontrar.
 O material deverá ser entregue no dia 05/02/2018, (segunda-feira) no horário
em que a criança foi matriculada.
Matutino:
 07h30min às 11h30min

Vespertino:
 13h15min às 17h15min

Início das aulas: 06/02/2018, terça-feira.

