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RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2021 
 
 

 

Sinto o que sinto e a incrível história de Asta e Jaser 

Autor: Lázaro Ramos 

Editora: Carochinha, 2019 

ISBN: 978-85-9554-058-3 

 

OBAX 

Autor: André Neves 

Editora: Brinque – Book, 2010 

ISBN: 9788574122977 

 

De ponto em ponto um desenho eu monto 

Autores: Edna Ande, Sueli Lemos, Anna Anjos 

Editora: EDEBE, 2016 

ISBN: 9788555360664 

 

Amigo secreto  

Autor: Eliandro Rocha 

Editora: Callis, 2016 

ISBN: 9788545400288 

 

Student’s book: Super Safari American English 1 - Student's Book 

With DVD-ROM 

Autores: Herbert Puchta, Günter Gerngross, Peter Lewis-Jones 

Editora: Cambridge University Press 

ISBN: 9781107481770 

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
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OBS.: A lista de materiais é constituída por itens que podem ter sido utilizados na escola de origem ou 

no Colégio São Luís em 2020. Devem ser adquiridos apenas os materiais que não estiverem mais em 

condições de utilização. Considerem reaproveitar os cadernos. Com isso, evitaremos desperdícios e 

consumo desnecessário. 

 

USO GERAL 

 

• 1 mochila para uso diário (preferencialmente com rodinhas / aproximadamente 42cm × 30cm 

×  12cm) 

• 1 squeeze ou garrafinha para água (sem borrifador) 

• 1 lancheira 

• 1 jogo americano ou toalha pequena para o momento do lanche, que deverá permanecer na 

lancheira e trocado diariamente 

• 1 nécessaire contendo escova de dente, creme dental e toalha de rosto, que deverá ser 

trocada sempre que necessário 

• 1 troca de roupa (uniforme do colégio). Deve permanecer dentro da mochila. 

• 1 estojo de zíper que comporte: 

− 1 caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores) 

− 2 lápis grafite triangulares jumbo 

− 1 borracha branca 

− 1 apontador para lápis triangular com depósito 

− 1 caixa de caneta hidrográfica jumbo (12 cores) 

− 1 tesoura pequena (sem ponta) com o nome do aluno gravado 

− 2 tubos de cola bastão 40g 

− 2 tubos de cola branca líquida 35g  

• 1 caderno de desenho sem pauta – tamanho A4 

• 1 pasta sanfonada plástica com 5 ou 6 divisórias 

• 1 pasta plástica fina com elástico, tamanho A4, na cor azul 

• 1 prancheta tamanho A4 

• 1 lupa amplificadora 60 mm (amplia até 5x; comprimento 13 cm; 7 cm) 

 

ARTES 

 

• 1 Avental para pintura  

• 2 Blocos de folha Canson, tamanho A3, com 20 folhas cada, encadernados com espiral e 

capa (totalizando 40 folhas) 

 

NATAÇÃO 

 

Uma mochila contendo:  

 

• Touca e óculos de natação 

• Sunga ou maiô de natação 

• Chinelo 

• Toalha de banho 

• Saco para colocar as peças molhadas 

• Sabonete líquido da cabeça aos pés (próprio para corpo e cabelo) 

• Roupão (para os dias frios) 

• Toalha de cabelo pós-banho (para as meninas - opcional) 
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Observações: 

 

• Ao longo do ano, outros materiais poderão ser solicitados de acordo com as atividades. 

• Todo o material, inclusive o uniforme, deverá vir com o nome completo e ano/série do aluno. 

• Os livros deverão ter uma etiqueta na capa com nome completo e ano/série do aluno. 

• Fazer a reposição dos materiais sempre que necessário. 


