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RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2022

MATERIAL UNIFICADO

Coleção Ciranda – Educação Infantil*
4 anos – 1º e 2º semestres
A coleção contempla:
• Caderno de Vivências do 1º e do 2º semestre
• Meu Portfólio do 1º e do 2º semestre
• Materiais complementares
• 4 livros de literatura
Venda exclusiva através do site:
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2021/12/BookFair-loja-digital_em-baixa.pdf
Cupom de desconto:
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2021/12/BookFair-Pre-I-e-Pre-II_baixa.pdf

Parlendas para brincar
Autoras: Josca Ailine Baroukh e Lucila Silva de Almeida
Editora: Panda Books, 2013
ISBN: 9788578882617

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

Com a intenção de incentivar ainda mais a leitura, convidamos o/a aluno/a
a fazer a escolha de um livro para ser lido em sala. O ideal é que ele/ela
folheie os livros sugeridos, leia as capas e as contracapas e faça a
escolha de um título a partir do próprio interesse.
Dos títulos a seguir, é preciso comprar aquele de que o/a aluno/a mais
gostou:
Quem sou eu?
Autor: Philip Bunting
Tradutora: Gilda de Aquino
Editora: Brinque-book
O menino que aprendeu a ver
Autora: Ruth Rocha
Editora: Salamandra
Meio-dia Macaco assobia
Autores: Bel Linares e Alcy
Editora: Formato
ESCOLHA DO/DA
ALUNO/A
O/a aluno/a deve
escolher UM dos livros
listados ao lado

Lápis cor de pele
Autora: Daniela Brito
Editora: Cortez
A menina da cabeça quadrada
Autora: Emília Nuñez
Editora: Tibi
Kunumi Guarani
Autor: Werá Jeguaka Mirim
Editora: Panda Books
O monstro das cores
Autora: Anna Llenas
Editora: Aletria
Minha mão é uma régua
Autores: Kim Seong-Eun e Oh Seung-Min
Editora: Callis
As três partes
Autor: Edson Luiz Kozminski
Editora: Ática
Uma dúzia e meia de bichinhos
Autor: Marciano Vasques
Editora: Atual
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LÍNGUA INGLESA
Look and See – Level 1 – Student Book ALL CAPS + Online Practice
Autora: Susannah Reed
Editora: National Geographic, 2020
ISBN: 9780357650288

Look and See – Level 1 – Activity Book ALL CAPS
Autora: Susannah Reed
Editora: National Geographic, 2020
ISBN: 9780357641880

USO GERAL
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

1 mochila para uso diário, preferencialmente com rodinhas (medidas aproximadas: 42 cm × 30 cm × 12 cm)
1 squeeze ou garrafinha para água (sem borrifador)
1 lancheira
Talheres (garfo e colher) e 1 jogo americano ou toalha pequena, para o momento do lanche, que
deverá permanecer na lancheira e ser trocada diariamente
1 troca de roupa (uniforme do colégio, 2 calcinhas/2 cuecas e 1 par de meias), que deverá permanecer
dentro da mochila
1 estojo de zíper de 3 compartimentos que comporte:
− 1 caixa de lápis de cor triangular jumbo (12 cores)
− 4 lápis grafite triangulares jumbo
− 1 borracha branca
− 1 apontador para lápis jumbo triangular com depósito
− 1 caixa de caneta hidrográfica jumbo (12 cores)
− 1 tesoura pequena (sem ponta) com o nome do/da aluno/a gravado
− 2 tubos de cola bastão – 40 g
− 2 tubos de cola branca líquida – 35 g
− 1 fita crepe
1 caderno de desenho sem pauta, tamanho A4, espiral, gramatura 140 g
1 bloco de papel Ecocores Criativo – 75 g, com 32 folhas
1 pasta plástica fina, com elástico, tamanho A4, na cor azul
1 lupa amplificadora 60 mm (amplia até 5x; comprimento: 13 cm; largura: 7 cm)
1 pote de massinha – 500 g
1 pacote pequeno de papel para dobradura
1 esponja de banho
1 pote de letras móveis de plástico
1 caixa de giz de cera – 12 cores
Só para meninas:
− 1 pote de tinta guache na cor branca – 500 ml
− 1 pacote de papel sulfite branco, tamanho A4 – 100 folhas
− 1 pacote de lantejoulas grandes coloridas
− 1 pacote de palitos de sorvete coloridos
− 1 rolo de prendedor de roupas de madeira
Só para meninos:
− 1 pote de tinta guache na cor laranja – 500 ml
− 1 pacote de papel sulfite colorido, tamanho A4 – 100 folhas
− 1 rolo de barbante
− 1 pacote pequeno de algodão
− 1 pacote de cotonetes
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ARTES
• 1 avental sem manga para pintura
• 2 blocos de folha Canson, tamanho A3, com 20 folhas cada, encadernados com espiral e capa
(totalizando 40 folhas)

NATAÇÃO
Uma mochila (para colocar nas costas) contendo:
•
•
•
•
•
•
•

Touca e óculos de natação
Sunga ou maiô de natação
Chinelos
Toalha de banho
Saco plástico para colocar as peças molhadas
Toalha de cabelo pós-banho (para as meninas)
1 calcinha/1 cueca

OBSERVAÇÕES:
• Ao longo do ano, outros materiais poderão ser solicitados de acordo com as atividades desenvolvidas.
• Todo o material, inclusive o uniforme e os itens de natação, deverá vir com o nome completo e
ano/série do/da aluno/a.
• Os livros deverão ter uma etiqueta na capa com nome completo e ano/série do/da aluno/a.
• Fazer a reposição dos materiais sempre que necessário.

OPORTUNIDADES DE COMPRA
Editoras, livrarias, livreiros e demais fornecedores parceiros do CSL oferecerão descontos e condições
especiais de compra. Para mais informações, acesse o link: https://www.saoluis.org/material-escolar/.
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