
 

1º ANO | ENSINO FUNDAMENTAL  

 
 

RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DE USO INDIVIDUAL – 2023 

 

 

Prezados/as Pais, Mães e Responsáveis, 

 

Seguem orientações importantes para a aquisição dos materiais que serão usados em 2023: 

 

• Sugerimos que os livros e todos os outros materiais sejam adquiridos no início do ano letivo; 

• Lembramos que os livros devem ser comprados de acordo com o ISBN, identificação que garantirá a 

escolha da edição correta; 

• A compra dos livros digitais deve ser realizada por meio dos links indicados na lista; 

• Pedimos que, antes da compra, confiram os links e as senhas de acesso que garantem desconto nas 

compras realizadas nos sites das editoras e distribuidoras parceiras; 

• Pedimos que todos os livros trazidos para a escola estejam etiquetados com nome completo e 

ano/série do/a estudante; 

• Por fim, solicitamos que todos os demais materiais escolares, inclusive o uniforme, também sejam 

identificados com nome completo e ano/série do/a estudante. 

 

 

Em caso de dúvidas, entrem em contato com Liliane Barbosa pelos seguintes canais: 

 

Telefone: (11) 3138-9724; 

E-mail: liliane.barbosa@saoluis.org  

  

mailto:liliane.barbosa@saoluis.org
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Faça! Língua Portuguesa – 1º ano 

Autoras: Angélica Prado e Cristina Hulle 

Editora: FTD, 2020 

ISBN: 7898683436024 

MATEMÁTICA 

 

Faça! Matemática – 1º ano – 2ª edição 

Autores: Kátia Stocco Smole, Maria Ignez Diniz e Vlademir Marim 

Editora: FTD, 2020 

ISBN: 7898683436123 

 

Pés na areia – Contando de dez em dez 

Autor: Michael Dahl 

Editora: Hedra Educação, 2012 

ISBN: 9788565206341 

LÍNGUA INGLESA 

 

Look and See – Level 3 – Student Book ALL CAPS + Online Practice 

Autora: Susannah Reed 

Editora: National Geographic, 2020 

ISBN: 9780357650301 

 

Look and See – Level 3 – Activity Book ALL CAPS 

Autora: Susannah Reed 

Editora: National Geographic, 2020 

ISBN: 9780357641903 

 

The Rainbow Fish 

Autor: Marcus Pfister 

Editora: NorthSouth (NY) 

ISBN: 9781558585362 

https://ftd.com.br/detalhes/?id=7044
https://ftd.com.br/detalhes/?id=7044
https://ftd.com.br/detalhes/?id=7044
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From head to toe 

Autor: Eric Carle 

Editora: HarperTrophy (HarperCollins), 1999 

ISBN: 9780064435963 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA 

 

Lulu lê para o Zeca 

Autora: Anna McQuinn 

Editora: Pallas, 2020 

ISBN: 9786556020020 

 

Kunumi Guarani 

Autor: Werá Jeguaka Mirim  

Editora: Panda Books 

ISBN: 9788578883553 

CIÊNCIAS 

 

Girafa tem torcicolo? E outras perguntas do mundo 

Autor: Guilherme Domenichelli 

Editora: Panda Books, 2008 

ISBN: 9788588948921 

ENSINO RELIGIOSO 

 

Entre Amigos 1 – 3ª edição 

Autoria: Ações Educativas da Editora Moderna 

Editora: Moderna 

ISBN: 9786557796184 

 

Venda exclusiva através do site: 

https://www.modernacompartilha.com.br/ 

Obs.: a plataforma estará disponível a partir do dia 12/12/2022. 

 

Tutorial para a compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-

content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf 

 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Guilherme+Domenichelli&text=Guilherme+Domenichelli&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks
https://www.modernacompartilha.com.br/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Moderna-didatico-plataforma-vf.pdf
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LITERATURA 

 

Deu zebra no ABC 

Autor: Fernando Vilela 

Editora: Pulo do Gato 

ISBN: 9788595760011 

 

Cada bicho tem seu canto 2 

Autora: Laís de Almeida Cardoso   

Editora: Volta e meia 

ISBN: 9786589427001 

 

Moleque 

Autora: Carmen Lucia Campos (integrado com HG) 

Editora: Panda Books, 2022 

ISBN: 9786556971599 

 

 

USO GERAL 

 

• 1 mochila para uso diário, com ou sem rodinhas (medidas aproximadas: 42 cm x 30 cm x 12 cm) 

• 1 squeeze ou garrafinha para água (sem borrifador), que será levada de volta para casa todos os dias 

para higienização 

• 1 lancheira 

• 1 toalha pequena (do tipo lavabo), que deverá permanecer na lancheira 

• 1 troca de roupa (uniforme do colégio, 1 calcinha/1 cueca e 1 par de meias), que deverá permanecer 

dentro da mochila 

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

• 1 estojo de tintas aquarela (12 cores), com pastilhas de 30 mm e 1 pincel 

• 1 pincel chato – nº 14 

• 1 pote de massinha para modelar – 150 g 

• 1 caixa de giz de cera (12 cores) – Gizão 

• 2 pastas plásticas, com aba e elástico (tamanho: 235 mm x 325 mm) 

• 1 avental para pintura (com nome) 

• 1 bloco de papel Canson, tamanho A3 – 20 folhas 

• 2 gibis infantis 

• 1 revista Picolé infantil – Fácil 

• 2 revistas para recorte, com conteúdo apropriado para a faixa etária 

• 1 caderno de caligrafia brochura, capa dura, com pauta verde ou azul (tamanho: 187 mm x 245 mm) – 

40 folhas 

• 1 caderno linguagem brochura, capa dura (tamanho: 187 mm x 245 mm) – 40 folhas 
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• 40 de folhas de papel Canson, tamanho A3, gramatura 140 g/m², encadernadas com espiral e capa  

• 1 lanterna pequena com pilha 

• 1 binóculo infantil 

• 1 capa de chuva 

• 1 galocha 

• 1 guarda-chuva infantil 

• 1 pacote de folha sulfite branca – 100 folhas 

• 1 lousa branca com caneta apropriada (tamanho aproximado: 27,6 cm x 21,2 cm) 

• 1 headset dentro de um saco plástico com fecho hermético 

 

Estojo contendo: 

• 1 caneta marca-texto amarela; 

• 1 régua transparente – 15 cm; 

• 1 borracha branca; 

• 1 caixa de lápis de cor (24 cores); 

• 1 apontador com depósito; 

• 1 tesoura pequena (sem ponta) com o nome do/a aluno/a gravado; 

• 1 tubo de cola bastão – 40 g; 

• 1 tubo pequeno de cola líquida – 35 g; 

• 6 lápis grafite triangulares – nº 2; 

• 1 caixa de canetas hidrográficas de ponta média (12 cores). 

 

Estojo para Arte: 

• 1 caneta hidrográfica preta com ponta fina – 0,4 mm; 

• 1 caneta hidrográfica preta com ponta grossa; 

• 1 lápis grafite HB – nº 2; 

• 1 lápis grafite – 4B ou 6B. 

 

 

USO COLETIVO 

 

Só para meninas: 

• 1 fita adesiva mágica – 12 mm x 20 m; 

• 1 durex colorido amarelo; 

• 1 durex colorido azul; 

• 1 pote de tinta guache na cor azul turquesa – 250 ml; 

• 10 saquinhos com fechamento hermético (tamanho: 10 cm x 14 cm); 

• 1 bloco de papel Canson Tamanho A4 – 20 folhas. 
 

Só para meninos: 

• 1 fita crepe – 19 mm x 50 m; 

• 1 durex colorido verde e vermelho; 

• 1 durex colorido vermelho; 

• 1 pote de tinta guache na cor amarela – 250 ml; 

• 10 saquinhos com fechamento hermético (tamanho: 22 cm x 18 cm); 

• 1 bloco criativo, tamanho A4 – 120 g. 
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NATAÇÃO 

 

Uma mochila 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); 

• Escova ou pente para os cabelos; 

• 1 calcinha/1 cueca. 

 

OBSERVAÇÕES: 

 

• Os materiais do estojo deverão ser verificados e repostos sempre que necessário; 

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

• Todos os cadernos, os livros e as pastas deverão ser etiquetados com nome do/a aluno/a. 

 

 

 

 

OPORTUNIDADES DE COMPRA 

 

Editoras, livrarias, livreiros e demais fornecedores parceiros do CSL oferecerão descontos e condições 

especiais de compra. Para mais informações, acessem o link: https://www.saoluis.org/material-escolar/  

 

https://www.saoluis.org/material-escolar/

