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1.º Trimestre: 
 
Os monstros mais medrosos do mundo 

Paula Browne 

Editora Rocco Pequenos leitores, 2015 
ISBN: 9788562500732 

 

 
2.º Trimestre: 
 
Amigo secreto 
Eliandro Rocha 
Editora Callis, 2016 
ISBN: 9788545400288 

 

3.º Trimestre: 
 
Zeca Zangado 
Robert Starling 
Editora Brinque-Book, 2018 
ISBN: 9788574125763 

INGLÊS  

 

Student’s book: Super Safari American English 1 - Student's 
Book With DVD-ROM 
Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones 
Editora Cambridge University Press 
ISBN: 9781107481770 

ARTES  

 

De ponto em ponto um desenho eu monto 
Edna Ande, Sueli Lemos, Anna Anjos 
Editora EDEBÊ, 2016 
ISBN: 9788555360664 

https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Edna+Ande%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sueli+Lemos%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
https://www.google.com.br/search?hl=pt-BR&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Anna+Anjos%22&source=gbs_metadata_r&cad=2


• 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 triangular jumbo (12 cores) 

• 1 caixa de caneta hidrográfica jumbo (12 cores) 

• 1 caixa de giz bloco/tijolinho (8 cores) 

• Estojo: 

− Lápis grafite triangular jumbo 

− Borracha branca 

− Apontador para lápis triangular com depósito 

− Tesoura pequena (sem ponta) com o nome do aluno gravado 

− Tubo de cola bastão 40g 

− Tubo de cola branca líquida 35g 

• 1 caderno para desenho tamanho A3 com espiral e capa dura com 96 folhas ou 1 bloco para 
desenho tamanho A3 com 96 folhas 

• 1 Bloco com 30 folhas Canson, para Artes, tamanho A3 

• 2 pastas com aba e elástico (235mm x 325 mm) para organizar atividades na escola e para 
compartilhar com a família 

 

 
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/

