
ENTREGA DO 

E LIVROS PARADIDÁTICOS
LIVRO SAS

ALUNOS DO 6º AO 9º ANO
AOS PAIS OU RESPONSÁVEIS,

ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS.

O material didático do Sistema Ari de Sá (SAS) constitui em uma importante 
ferramenta no contexto pedagógico. Com este material em mãos, o aluno poderá 
acompanhar e interagir nas aulas, acompanhar toda a programação prevista 
nesta jornada preparatória para os desafios futuros. Ressalta-se ainda que, com 
este material, o aluno fica com todos os conteúdos em dia e poderá aprofundar 
seus conhecimentos através das resoluções dos inúmeros exercícios que 
compõem o livro SAS.

Para dar continuidade as nossas pedagógicas previstas para o ano em curso, 
solicitamos a presença dos Pais ou Responsáveis dos alunos do 6º ao 9º Ano do 
Ensino Fundamental - Anos Finais para que os mesmos possam receber o material 

Será entregue o  KIT 02 DO SISTEMA ARI DE SÁ;
Para receber o referido livro, o Pai ou Responsável deverá comparecer na Unidade 
onde o(a) aluno(a) estuda;

Solicitamos aos Pais ou Responsáveis que compareçam nas datas estabelecidas 
acima, pois em breve os Professores estarão utilizando os livros em sala;

NOTA: Para receber o referido material, o responsável financeiro deverá está 
em dia com as parcelas dos meses de janeiro, fevereiro e março.

Aproveitamos a oportunidade para informar que no mesmo período acima, 
entregaremos o KIT COM OS LIVROS  PARADIDÁTICOS  para os alunos e alunas 
que ainda não receberam. Ressaltamos que estes livros já estão sendo utilizados 
pelos Professores em sala.

Ainda sobre os paradidáticos, lembramos aos Pais ou responsáveis que os 
mesmos foram adquiridos no ato da matrícula, onde foi feito um investimento de 
R$150,00 à vista ou R$160,00 no cartão.

NOTA: Para os Pais ou Responsáveis que não aderiram o livro paradidático na 
matrícula, ainda poderá fazê-lo no ato do recebimento do referido material.

DATA

Dia 09 de Abril de 2021

Dia 12 de Abril de 2021

Dia 13 de Abril de 2021

DIA DA SEMANA

Sexta - feira 

Segunda–feira 

Terça-feira 

HORÁRIO

Das 8h às 17h

Das 8h às 17h

Das 8h às 17h

ONDE RECEBER

Na Coordenação da Unidade

Na Coordenação da Unidade

Na Coordenação da Unidade

CRONOGRAMA DE ENTREGA DO KIT 02 - SAS

SOBRE A ENTREGA

ENTREGA DOS LIVROS PARADIDÁTICOS

3215-0300
COLEGIOCPI.COM

/colegiocpi

@colegiocpi


