
 

PRÉ I | EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
 

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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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: 

www.livrariafourex.com 

 

Código e tutorial de compra: 

https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Pre-I-e-II-

Mathema-estudantes-integral.pdf 

 

LITERATURA 

 

Parlendas para brincar 

Autoras: Josca Ailine Baroukh e Lucila Silva de Almeida 

Editora: Panda Books, 2013 

ISBN: 9788578882617 

 

NOTA: 

Na reunião de pais do início do ano serão apresentados outros títulos 

literários para que os pais/responsáveis possam escolher quais eles irão 

adquirir para compor a Biblioteca da Classe. Os livros serão devolvidos 

aos/às alunos/as no final do ano letivo de 2023. 

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 

http://www.livrariafourex.com/
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Pre-I-e-II-Mathema-estudantes-integral.pdf
https://www.saoluis.org/csl_base2/wp-content/uploads/2022/12/Pre-I-e-II-Mathema-estudantes-integral.pdf
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Brown Bear, Brown Bear, what do you see? 

Autor: Bill Martin Junior 

Editora: Henry Holt and Co., 2010 

ISBN: 9780805092448 

 
 

USO GERAL 

 

• 1 mochila para uso diário, preferencialmente com 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 que comporte o lanche para os dois períodos 

• Talheres (garfo e colher) para deixar na lancheira 

• 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 

• 2 cadernos de desenho sem pauta, tamanho A4, espiral, gramatura 140 g/m² 

• 1 bloco de papel Ecocores Criativo, gramatura 75 g/m² – 32 folhas 

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

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

• 1 pote de massinha – 500 g 

• 1 pacote pequeno de papel para dobradura 

• 10 sacos plásticos tamanho A4 

• 2 sacos plásticos tamanho A3 

• 10 sacos plásticos com fecho hermético (tamanho: 17 cm x 24 cm) 

• 1 prancheta de madeira tamanho A4 

• 1 headset dentro de um saquinho plástico com fecho hermético 
 

Estojo de zíper de 3 compartimentos que comporte: 

 

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

• 1 apontador para lápis jumbo triangular com depósito; 

• 4 lápis grafite triangulares jumbo; 

• 1 borracha branca; 

• 1 caixa de caneta hidrográfica jumbo (12 cores); 

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

• 3 tubos de cola bastão – 40 g; 

• 3 tubos de cola branca líquida – 110 g. 

 
 

USO COLETIVO 

 

Só para meninas: 

• 1 pote de tinta guache na cor branca – 500 ml; 

• 200 folhas de papel sulfite branco, tamanho A4; 

• 1 pacote de palitos de sorvete coloridos; 

• 1 pacote de prendedor de roupas de madeira; 
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• 1 fita crepe; 

• 1 pincel referência 165 (vermelho, cerdas chatas) – nº 12; 

• 1 lanterna recarregável; 

• 1 conta-gotas de plástico; 

• 1 rolo de pintura pequeno; 

• 1 retalho de tecido tipo chita; 

• 1 caixa de giz de lousa colorido; 

• 1 pote de letras móveis de plástico. 
 
 
Só para meninos: 

• 1 pote de tinta guache na cor laranja – 500 ml; 

• 2 pacotes de papel sulfite colorido, tamanho A4 – 100 folhas; 

• 1 rolo de barbante; 

• 1 pacote pequeno de algodão; 

• 1 caixa de giz de lousa branco; 

• 1 pincel referência 141 (vermelho, cerdas chatas) – nº 14; 

• 1 folha duplicolor preta; 

• 1 caixa de giz de cera curto (15 cores); 

• 1 pacote com 5 unidades de sacos transparentes com aba resistente (tamanho: 30 cm x 22 cm); 

• 1 espelho pequeno com moldura plástica (tamanho: 18 cm x 25 cm); 

• 1 colher de pau; 

• 1 funil; 

• 5 sacos marrons de papel kraft (tamanho ½ kg). 

 

ARTES 

 

• 1 avental sem manga para pintura 

• 40 de folhas de papel Canson, tamanho A3, gramatura 140 g/m², encadernadas com espiral e capa 

 

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; 

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

exemplares serão devolvidos ao final do ano letivo; 

• Todos os outros materiais, incluindo o uniforme e os itens de natação, deverão estar identificados com 

nome completo e ano/série do/a aluno/a; 
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• A reposição dos materiais deverá ser feita 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, acessem o link: https://www.saoluis.org/material-escolar/  

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

