
 
 

 Sistema SAS - Coleção Lendo o Mundo - 
Livros de Língua Portuguesa, Matemática, 
Inglês, Ciências, História e Geografia. 
- Materiais adquiridos na secretaria do 
Colégio. 

 Livro de Inglês: 
Beep 1 (1 livro: Student's Book + Workbook) 
Autores: Brendan Dunne e Robin Newton 
Editora Richmond 

2 – livros literários (obrigatoriamente) de livre 
escolha.

 

 

Materiais que ficarão na mochila 
01 estojo contendo: 
01 Apontador 
02 Borrachas 
01 Tesoura escolar de ponta arredondada 
01 Tubo de cola bastão 
02 Lápis pretos nº 2 
01 Cola branca escolar (tubo médio) 
01 Caixa de canetas hidrográficas (12 cores) 
01 Caixa de giz de cera (12 cores) 
01 Caixa de lápis de cor (12 cores) 
01 Caixa de material dourado (pequena) 
01 pasta plástica com elástico fina, com abas, A4 

 
01 Régua de 30 cm 
01 Copo ou garrafa para água 
01 Kit de higiene bucal 
01 Toalha de mão 

Materiais que ficarão na sala 
03 Cadernos brochura pautados, 96 folhas, grande, 
capa dura 
01 Caderno de desenho capa dura grande 
01 Caderno de caligrafia capa dura pequeno 
04 Envelopes brancos, A 4 (nomeados) 
02 Gibis; 
01 Tela - 30x40 

 
 

 
* As informações sublinhadas são sugestões de marcas dos materiais, servindo apenas para orientação 
no momento da compra. 

 

01 Chamequinho (colorido ou branco) 
01 Bloco criativo color (32 folhas) 120g Romitec 
01 Bloco de papel A3 (Colorido) 
01 Bloco de papel canson A4 
01 Rolo de fita dupla face 
01 Fita adesiva crepe marrom - SCOTCH 
02 Metros de papel contact transparente 
01 Caneta de retroprojetor preta 

01 Fita adesiva decorativa 

 
02 Metros de TNT 
01 folha de EVA – Glitter 
01 folha de EVA – Lisa 
01 folha de EVA - Decorada 
01 papel cartão colorido 
01 Rolo de barbante colorido 
01 Cola glitter 

     
 

 
 

 

 O uso do uniforme escolar COMPLETO É OBRIGATÓRIO DIARIAMENTE e encontra-se 
disponível na loja de uniformes do Colégio do Sol. 

 Todos os materiais deverão estar identificados com o nome, inclusive o uniforme escolar. 
 É responsabilidade dos pais repor o material de uso pessoal sempre que for necessário. 
 É proibido o uso de lâminas ou estiletes.

Orientações Gerais 

Materiais de Artes 

Materiais de Uso Pessoal 

Livros Didáticos 
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