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RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2020 
 
 

PORTUGUÊS  

 

Essa Mãozinha Vai Longe 
Caligrafia 1 Ensino Fundamental 
Thayanne Gabryelle e Vilza Carla 
Editora: Editora do Brasil, 2013 
ISBN: 9788510057769  

 

Se Essa Rua Fosse Minha 
Bel Linares e Alcy Linares 
Editora: Formato, 2012 
ISBN: 9788572088510  

 

O grande rabanete 
Tatiana Belinky 
Editora: Moderna, 2017 
ISBN: 9788516105860 

 

O caso do bolinho 
Tatiana Belinky 
Editora: Moderna, 2017 
ISBN: 9788516105884 
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MATEMÁTICA  

 

Ligamundo 
Eliane Reame 
Editora: Saraiva, 2018 
ISBN: 9788547234614 

INGLÊS  

 

Student’s book: Bright Ideas: Starter Class Book  
Cheryl Palin, Mary Charrington, Charlotte Covill, Sarah Philips, 
Katherine Bilsborough, Steve Bilsborough, Helen Casey 
Editora: Oxford University Press  
ISBN: 9780194117821 

 

Activity book: Bright Ideas: Starter Activity book  
Cheryl Palin 
Editora: Oxford University Press  
ISBN: 9780194117838  

 

The Very Hungry Caterpillar  
Eric Carle 
Editora: Philomel Books  
ISBN: 9780399226908  
Livro cartonado 

 

From Head to Toe  
Eric Carle 
Editora: HarperTrophy 
ISBN: 9780064435963 

 
 

The Grouchy Ladybug 
Eric Carle 
Editora: HarperTrophy 
ISBN:9780064434508 
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• 1 mochila para uso diário com ou sem rodinhas (aproximadamente 42cm x 30cm x 12cm) 
• 1 squeeze ou garrafinha para água (sem borrifador) 
• 1 lancheira 
• 1 toalha pequena (do tipo lavabo) que deverá permanecer na lancheira. 
• 1 nécessaire contendo escova de dente e creme dental 
• 1 avental impermeável para pintura (manga longa) 
• 1 caixa de lápis de cor (24 cores) 
• 1 caixa de caneta hidrográfica ponta média (12 cores) 
• Estojo: 

− Caneta marca-texto amarela 
− Caneta permanente 
− Caneta hidrográfica ponta grossa preta 
− Régua transparente15 cm 
− Lápis grafite HB n.º 2 
− Lápis grafite 4B ou 6B 
− Borracha branca 
− Apontador com depósito  
− Tesoura pequena (sem ponta) com o nome do aluno gravado 
− Tubo de cola bastão 40g  
− Tubo de cola líquida pequeno 35g  

• 1 caderno brochura universitário de capa dura para Língua Portuguesa 
• 1 caderno de cartografia capa dura com 96 folhas para Matemática 
• 1 caderno pautado tamanho A4 com 96 folhas para Inglês  
• 1 caderno para desenho tamanho A4 com espiral e capa dura, 30 folhas Canson para Artes 
• 6 pastas com aba e elástico (235mm x 325mm) para Língua Inglesa, Música, Língua 

Portuguesa, Matemática, Ciências e História/Geografia  
 
Para aulas de Natação: 
 
1 mochila contendo: 
• Touca e óculos de natação 
• Sunga ou maiô de natação 
• Chinelo 
• Toalha de banho 
• Saco para colocar as peças molhadas 
• Itens para higiene pessoal no banho 
• Troca de roupa (uniforme do colégio) 
• Roupão (para o período do inverno) 
 
Observações: 
 
• Fazer a reposição dos materiais sempre que necessário. 
• Todos os cadernos, livros e pastas deverão ser etiquetados com nome do aluno e com 

indicação do componente curricular. 
• Os livros didáticos e paradidáticos poderão ser adquiridos, se os pais desejarem, nas livrarias 

on-line da Disal e da Amazon. Os links diretos para as listas do CSL hospedadas nestas 
livrarias encontram-se no site do colégio www.saoluis.org/material-escolar-uniforme-2020.  

• Os fornecedores de uniformes estarão nas dependências do CSL entre os dias 3 e 12 de 
dezembro com um Showroom, apresentando modelos e tamanhos das peças, para pedidos. 
As compras serão posteriormente entregues aos pais no endereço indicado no momento da 
aquisição do uniforme. Os links das lojas virtuais encontram-se no site do colégio 
www.saoluis.org/material-escolar-uniforme-2020.  

• No mesmo período, de 3 a 12 de dezembro, haverá trocas de livros e uniformes usados, 
organizadas por um grupo de mães voluntárias. 

 

http://www.saoluis.org/
http://www.saoluis.org/

