
                                   
     

LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

 

1º  P E R Í O D O 
                                   

                            MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AULAS ONLINE 
 

 

 01 tesoura sem ponta 

 02 cadernos de 95 folhas – sem pauta, capa dura, grande, verde 

 01 caixa de pincel atômico ( 12 cores Pilot Color ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente  

 01 borracha branca macia 

 01 caixa de lápis de cor  ( 12 cores Faber Castell  - não aquarelado) 

 01 vidro de cola  

 01  caixa de  giz de cera 

 01 pacote de palitos de picolé(colorido) 

 01 caixa de plasticola 

 01 jogo de alfabeto móvel ( letra caixa alta, de plástico ou madeira) 

 01 avental plástico para Artes.  

 01 rolo de cordão(barbante). 

 01 folha de papel crepom nas cores: azul, amarelo, vermelho, verde. 

 02 cartolinas brancas 

 Tinta guache nas cores amarela, verde, vermelho, azul.  

 Canudinhos  

 Copo descartável 

 Revistas usadas para recorte 

 01 pacote de pregador de roupas 

 01 lixa para parede (1 grossa e 1 fina )  

 01 bolinha de borracha para massagem  

 Tampinhas plásticas coloridas 

 Bucha macia  

 03 cadarços coloridos(tênis) 

 01 bolinha de isopor ( 8 cm)  
 

 

LIVROS  

1.APOIO À BASE ALFABÉTICA(Obrigatórios, não substituir por outros). 

 Cachinhos Dourados e Os Três Ursos,   Ingrid Biesemeyer Belhinghausen, Difusão Cultural do Livro  

( Será utilizado no 1º Semestre) 

 Os Três Porquinhos, Ingrid Biesemeyer Belhinghausen, Difusão Cultural do Livro  

 (Será utilizado no 2º Semestre) 

                                      (Poderão ser encontrados em qualquer livraria) 

 

2.INGLÊS 

 *Hello! – Pré book 1, Rita Faria e Eliete Canesi Morino, Editora Ática. 3ª Edição, 2018. 

Para comodidade das famílias, o livro  de Inglês poderá ser adquirido,  a partir de 07/01/2021, pelo site 

www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link  

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo Colégio 

São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço cadastrado no ato 

da compra, via sedex.  

 

 

 

 

          

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor verde, marcado com o nome e 

série da criança. 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020  poderão ser 

reaproveitados com nova etiqueta. 
 

 INÍCIO DAS AULAS: 

08/02/2021(2ª feira ) 

REUNIÃO DE PAIS:  
DATA E HORA A SEREM DEFINIDOS E COMUNICADO AOS PAIS. 

ATENÇÃO ! 
O material ELEVA será utilizado no 2º Semestre. 

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br/


                                   
     

LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

 

2º  P E R Í O D O 
 

                            MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA AULAS ONLINE 
 

 

 01 tesoura sem ponta 

 03 cadernos -95 folhas – sem pauta, capa dura, grande (vermelho)  

 01 caixa de pincel atômico ( 12 cores Pilot Color ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente 

 01 caixa de lápis de cor ( 12 cores Faber Castell  - não aquarelado) 

 01 pacote de palitos de picolé(colorido) 

 01 alfabeto móvel ( letra caixa alta, de plástico ou madeira) 

 01 pacote de pregador de roupa 

 01 rolo de cordão(barbante) 

 01 vidro de cola 

 Papel crepom nas cores: azul, amarelo, vermelho, verde 

 02 cartolinas brancas 

 Tinta guache nas cores: azul, amarelo, vermelho, verde 

 Revistas usadas para recorte. 

 Lixa para parede ( 01 grossa e 01 fina) 

 01 bolinha de borracha para massagem 

 Tampinhas plásticas coloridas 

 Bucha macia  

 

       LIVROS 

  1. APOIO À BASE ALFABÉTICA(Obrigatórios, não substituir por outros). 

 O Patinho Feio,   Ingrid Biesemeyer Belhinghausen, Difusão Cultural do Livro (Será utilizado no 1º Semestre) 

 

 João e o Pé de Feijão,  Ingrid Biesemeyer Belhinghausen, Difusão Cultural do Livro(Será utilizado no 2º Semestre) 

                               (Poderão ser encontrados em qualquer livraria) 

 

         2. INGLÊS 

*Hello! – Pré book 2, Rita Faria e Eliete Canesi Morino, Editora Ática – 3ª Edição- 2018 

Para comodidade das famílias, o livro  de Inglês  poderá ser adquirido,  a partir de 07/01/2020, pelo 

site www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link  

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.     

       

 

 

 

 

 
      

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor verde, marcado com o nome e 

série da criança. 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020 poderão ser 

reaproveitados com nova etiqueta. 
 

 

 

 

 INÍCIO DAS AULAS: 

08/02/2021(2ª feira ) 

REUNIÃO DE PAIS:  
DATA E HORA A SEREM DEFINIDOS E COMUNICADO AOS PAIS. 

ATENÇÃO ! 
O material ELEVA será utilizado no 2º Semestre. 

 

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br/


 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

           1º  A N O 
 

 01 mochila  

 01 tesoura sem ponta(Mundial, gravada com o nome da criança) 

 01 jogo ou brinquedo desafiante. Sugestões: lince, jogo da memória, memomímica, quebra-cabeça, lego desafiante. 

 01 caixa de lápis de cor ( 12 cores Faber Castell – não aquarelado ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente 

 01 conjunto de canetinha hidrocor 

 01 borracha macia ( branca )   

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 vidro de cola pequeno ( sempre cheio, na pasta ) 

 01 régua de 30 cm  

 01 caderno ( ¼ capa dura) – 48 folhas- ( Grupos Ortográficos )  

 04 cadernos tipo Ata – 50 folhas –pautado.  

  *02 para Tarefas   *  Leitura Complementar    * Atividades 

 03 cadernos caligráficos Alibombom – capa vermelha (1 – 2  - 3- X), à venda na Papelaria  Dollar Shopping na                                               

                                                                                                                                            Praça Cel Ribeiro.  

 

LIVROS             
O livro didático, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o                            

link Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  

 
 

1,PORTUGUÊS 

 Gramática Marcha Criança 1º ano - Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho,Editora Scipione. 3ª Edição, 

2020 

 

2. LITERATURA INFANTIL -  

Coleção Gato e Rato, Editora Ática:   

 Na Roça, Mary França e Eliardo França 

 O Pote de Melado, Mary França e Eliardo França 

 O Vento, Mary França e Eliardo França 

 Pato Magro e Pato Gordo, Mary França e Eliardo França 

 

 Duas revistas de história em quadrinhos (não serão devolvidas ao final do ano) 

 
3. LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

 Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

  1º Semestre – fevereiro/2021               

  2º Semestre – agosto/2021 
 

OBSERVAÇÕES              

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor amarela, marcado com o nome e série da criança . 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020  poderão ser reaproveitados com nova etiqueta. 

 
UNIFORME 
        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, 

deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  

diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo, calças ou bermudas estampadas ou em   cores que não seja o azul marinho). 

 

 

 

ATENÇÃO! 
- Para cada turma são 4 livros diferentes.  

- Não adquirir outros títulos. 
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

 

                    1º  A N O 
 

 01 mochila  

 01 tesoura sem ponta(Mundial, gravada com o nome da criança) 

 01 jogo ou brinquedo desafiante. Sugestões: lince, jogo da memória, memomímica, quebra-cabeça, lego desafiante. 

 01 caixa de lápis de cor ( 12 cores Faber Castell – não aquarelado ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente 

 01 conjunto de canetinha hidrocor 

 01 borracha macia ( branca )   

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 vidro de cola pequeno ( sempre cheio, na pasta ) 

 01 régua de 30 cm  

 01 caderno ( ¼ capa dura) – 48 folhas-( Grupos Ortográficos )  

 04 cadernos tipo Ata – 50 folhas – pautado.  

  *02 para Tarefas   *  Leitura Complementar    * Atividades 

 03 cadernos caligráficos Alibombom – capa vermelha (1 – 2  - 3- X), à venda na Papelaria  Dollar Shopping na                                               

                                                                                                                                            Praça Cel Ribeiro.  

 

 

LIVROS 
 

O livro didático, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 
 

1.PORTUGUÊS 
 Gramática Marcha Criança 1º ano - Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho,Editora Scipione. 3ª Edição, 

2020 

 

2.LITERATURA INFANTIL  

Coleção Gato e Rato, Editora Ática 

 Surpresas!, Mary França e Eliardo França 

 Sapato novo, Mary França e Eliardo França 

 Chuva!, Mary França e Eliardo França 

 O rabo do gato, Mary França e Eliardo França 
 

 Duas revistas de história em quadrinhos (não serão devolvidas ao final do ano) 
 

3.LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

           1º Semestre –  fevereiro/2021             2º Semestre –  agosto/2021 

 

OBSERVAÇÕES             

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor amarela, marcado com o nome e série da criança . 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020 poderão ser reaproveitados com nova etiqueta. 

 
UNIFORME 
        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, 

deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  

diretamente na escola.  
SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo, calças ou bermudas estampadas ou em   cores que não seja o azul marinho) 

 
 

 

ATENÇÃO! 
- Para cada turma são 4 livros diferentes.  

- Não adquirir outros títulos. 

 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                     1º  A N O 

 

 01 mochila  

 01 tesoura sem ponta(Mundial, gravada com o nome da criança) 

 01 caixa de lápis de cor ( 12 cores Faber Castell – não aquarelado ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente 

 01 conjunto de canetinha hidrocor 

 01 borracha macia ( branca )   

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 vidro de cola pequeno ( sempre cheio, na pasta ) 

 01 régua de 30 cm  

 01 caderno ( ¼ capa dura) – 48 folhas-  ( Grupos Ortográficos )  

 04 cadernos tipo Ata – 50 folhas –  pautado.  

  *02 para Tarefas   * Leitura Complementar     * Atividades 

 03 cadernos caligráficos Alibombom – capa vermelha (1 – 2  - 3- X), à venda na Papelaria  Dollar Shopping na Praça 

                                                                                                                                            Coronel Ribeiro.  

 

LIVROS 

 

O livro didático, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

1,PORTUGUÊS 

 Gramática Marcha Criança 1º ano - Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho,Editora Scipione. 3ª Edição, 

2020 

 

2.LITERATURA INFANTIL 

Coleção Gato e Rato, Editora Ática:   

 A Banana, Mary França e Eliardo França 

 A Bota do Bode, Mary França e Eliardo França 

 Gato com frio, Mary França e Eliardo França 

 O Pega Pega, Mary França e Eliardo França 

 

 Duas revistas de História em Quadrinhos(não serão devolvidas ao final do ano) 

 

3. LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  
 

 Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais, na  Secretaria. Será enviado bilhete com a data 

da aquisição. 

           1º Semestre –  fevereiro/2020            2º Semestre –  agosto/2020 

 

OBSERVAÇÕES             

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor amarela, marcado com o nome e série da criança . 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020  poderão ser reaproveitados com nova etiqueta. 

 
UNIFORME 
        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, 

deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  

diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 
NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo, calças ou bermudas estampados ou em   cores que não seja o azul marinho) 

 

 

 

 

 

 
 

ATENÇÃO! 
- Para cada turma são 4 livros diferentes.  

- Não adquirir outros títulos. 
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                     1º  A N O 

 
 01 mochila  

 01 tesoura sem ponta(Mundial, gravada com o nome da criança) 

 01 jogo ou brinquedo desafiante. Sugestões: lince, jogo da memória, memomímica, quebra-cabeça, lego desafiante. 

 01 caixa de lápis de cor ( 12 cores Faber Castell – não aquarelado ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente 

 01 conjunto de canetinha hidrocor 

 01 borracha macia ( branca )   

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 vidro de cola pequeno ( sempre cheio, na pasta ) 

 01 régua de 30 cm  

 01 caderno ( ¼ capa dura) – 48 folhas-( Grupos Ortográficos )  

 04 cadernos tipo Ata – 50 folhas – pautado.  

  *02 para Tarefas   *  Leitura Complementar    * Atividades 

 03 cadernos caligráficos Alibombom – capa vermelha (1 – 2  - 3- X), à venda na Papelaria  Dollar Shopping na                                               

                                                                                                                                            Praça Cel Ribeiro.  

 

LIVROS 
 

O livro didático, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

   

1.PORTUGUÊS 
 Gramática Marcha Criança 1º ano - Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho,Editora Scipione. 3ª Edição, 

2020 

 

2. LITERATURA INFANTIL  

Coleção Gato e Rato, Editora Ática   

 O Balaio do rato, Mary França e Eliardo França 

 Gato com frio, Mary França e Eliardo França 

 As pintas do preá, Mary França e Eliardo França 

 A galinha choca, Mary França e Eliardo França 
 

 Duas revistas de história em quadrinhos (não serão devolvidas ao final do ano) 

 
3 LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  
 

 Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

           1º Semestre –  fevereiro/2021              2º Semestre –  agosto/2021 

 
OBSERVAÇÕES             

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor amarela, marcado com o nome e série da criança . 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020 poderão ser reaproveitados com nova etiqueta. 
 

UNIFORME 
   Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 3213-

3707).   O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, deverão ser  
obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  diretamente na     

escola.  

 

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo, calças ou bermudas estampadas ou em  cores que não seja o azul marinho) 
 

 
 

 

ATENÇÃO! 
- Para cada turma são 4 livros diferentes.  

- Não adquirir outros títulos. 
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                    1º  A N O  
 

 01 mochila  

 01 tesoura sem ponta(Mundial, gravada com o nome da criança) 

 01 jogo ou brinquedo desafiante. Sugestões: lince, jogo da memória, memomímica, quebra-cabeça, lego desafiante. 

 01 caixa de lápis de cor ( 12 cores Faber Castell – não aquarelado ) 

 03 lápis pretos nº 2 ( Faber Castell Triangular ) apontados diariamente 

 01 conjunto de canetinha hidrocor 

 01 borracha macia ( branca )   

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 vidro de cola pequeno ( sempre cheio, na pasta ) 

 01 régua de 30 cm  

 01 caderno ( ¼ capa dura) – 48 folhas-( Grupos Ortográficos )  

 04 cadernos tipo Ata – 50 folhas – pautado.  

  *02 para Tarefas   *  Leitura Complementar    * Atividades 

 03 cadernos caligráficos Alibombom – capa vermelha (1 – 2  - 3- X), à venda na Papelaria  Dollar Shopping na                                               

                                                                                                                                            Praça Cel Ribeiro.  

 

LIVROS 

 

O livro didático, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

 

1. PORTUGUÊS 

 Gramática Marcha Criança 1º ano - Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho,Editora Scipione. 3ª Edição, 

2020 

 

2.LITERATURA INFANTIL  

Coleção Gato e Rato, Editora Ática:   

 Fogo no céu , Mary França e Eliardo França 

 O Caracol, Mary França e Eliardo França 

 O Susto, Mary França e Eliardo França 

 O piquenique, Mary França e Eliardo França 
 

 Duas revistas de história em quadrinhos (não serão devolvidas ao final do ano) 

 
3. LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

 Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

           1º Semestre –  fevereiro/2021            2º Semestre –  agosto/2021 

OBSERVAÇÕES             

 Todo material deve ser encapado, de preferência, na cor amarela, marcado com o nome e série da criança . 

 Se a família preferir, os cadernos que não foram utilizados em 2020 poderão ser reaproveitados com nova etiqueta. 

 
UNIFORME 
        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, 

deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  

diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo, calças ou bermudas estampadas ou em   cores que não seja o azul marinho) 

 

 

 
 

ATENÇÃO! 
- Para cada turma são 4 livros diferentes.  

- Não adquirir outros títulos. 
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                 2º  A N O 

 01 mochila  

 09 cadernos capa dura, tipo Ata, com 48 folhas: 

 02 cadernos para Tarefas 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Geografia 

 História 

 Ciências 

    Inglês 

 Redação /Lecriar (Literatura) 

 01 Caderno Caligráfico Alibombom capa verde( 1 - 2  -3) para Atividades 

 Ortográficas (à venda na PAPELARIA DOLLAR SHOPPING localizada à 

 (Praça Cel Ribeiro). 
 02 cadernos pequenos ( ¼ capa dura –com 48 folhas ): 

 Matemática(Fatos e Operações) 

 Grupos Ortográficos 

 

DIARIAMENTE NA MOCHILA: 1 estojo contendo :  

 01 vidro de cola branca ( 90 g ) 

 01 tesoura com ponta redonda  

 04 lápis pretos apontados diariamente  

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 borracha macia ( branca ) 

 01 régua transparente ( 30 cm ) 

 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

 02 marca texto de cores diferentes 

 

LIVROS  
 

Os livros didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer 

outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

 1.PORTUGUÊS 
 Gramática Marcha Criança – 2º ano , Maria Teresa,  Maria Elisabete, Armando Coelho. Editora Scipione-3ª edição 2020.  

 Minidicionário da Língua Portuguesa  
 

2. LITERATURA 
1º SEMESTRE: 

 Vapt-Vupt – Valquíria Malagoli. Editora Saraiva 

 Dilermano Constantino Albuquerque Raposo; Lílian Sypriano, Editora Formato. 

 

2º SEMESTRE: 
 Zero Zero Alpiste – Mirna Pinsky . Editora Formato 

 Rubião Gatão, o mágico trapalhão, Lilian Sypriano – Coleção Casa Amaral, Editora Formato. 

 

 Duas revistas de História em Quadrinhos(não serão devolvidas ao final do ano) 
 

 3. MATEMÁTICA 
 Matemática Marcha Criança  2º Ano – Maria Teresa, Maria Elisabete,  Editora Scipione, 13ª edição – 2019. 

 

  4.LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

  Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

  1º Semestre- fevereiro/2021     2º Semestre -  agosto/2021 

 

 

 

 
 

 

 

 

            3º  A N O 

 
 

 
 
ATENÇÃO! 

Todos os cadernos devem obedecer às 

características exigidas. Caso venham fora 

do pedido, serão devolvidos para troca. 

 
 

OBSERVAÇÃO: 
Todos esses objetos  deverão ser  
marcados com o nome do(a) aluno(a). 

 

UNIFORME:  
Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56 – Bairro Todos os Santos  - 

Fone: 3213-3707. O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse 

caso, deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser 

solicitada  diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o azul marinho) 
 

 
OBSERVAÇÃO: 
Os cadernos e os livros 
deverão ser encapados 
de preferência com  plástico 
 verde, marcado com nome e 
série da criança.  
Se a família preferir,  
os cadernos que não foram 
utilizados em 2020 poderão 
ser aproveitados com nova  
etiqueta.  
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

LISTA DE MATERIAL - 2021USO INDIVIDUAL  
 

 
 

 

 

3º ANO 
 01 mochila  

 10 cadernos capa dura, tipo Ata, com 48 folhas: 

 02 cadernos para Tarefas 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Geografia 

 História 

 Ciências 

 Inglês 

 Redação/Lecriar (Literatura) 

 01Atividades Ortográficas  

 02 cadernos pequenos ( ¼ capa dura –com 48 folhas): 

 Matemática(Fatos e Operações) 

 Grupos Ortográficos 
 

DIARIAMENTE NA MOCHILA: 1 estojo contendo:  

 01 vidro de cola branca ( 90 g ) 

 01 tesoura com ponta redonda  

 04 lápis pretos apontados diariamente 

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 borracha macia ( branca ) 

 01 régua transparente ( 30 cm ) 

 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

 02 marca texto de cores diferentes 

 

LIVROS 
 

Os livros didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer 

outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br. Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

   1.PORTUGUÊS 

 Gramática Marcha Criança – 3º ano, Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Ed. Scipione, 3ª edição – 2020. 

 Minidicionário da Língua Portuguesa 

 

2.LITERATURA 

1º SEMESTRE: 

 Poemas Sapecas, Rimas Traquinas; Almir Correia, Editora Formato. 

 A Fada que tinha ideias; Fernanda Lopes de Almeida, Editora Ática.  

  

2º SEMESTRE: 

 Fadas, Pizzas e Saladas; Regina Carvalho, Ed. Atual 

 O Jardim Secreto – Frances Hudgson  Burnett – Adaptação de Ana Maria Machado, 

 Editora Scipione 

 

 Duas revistas de História em Quadrinhos(não serão devolvidas ao final do ano) 

 

3. MATEMÁTICA 
 Matemática Marcha Criança 3º ano, Maria Teresa, Maria Elisabete, Ed.Scipione, 13ª edição -2019.  
 

4. LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data para 

aquisição.   
 1º Semestre- fevereiro/2021 

 2º Semestre - agosto/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVAÇÃO: 
Todos esses objetos  deverão ser marcados  
com o nome do(a) aluno(a). 

 

 
 

 
 
ATENÇÃO! 

Todos os cadernos devem obedecer às 

características exigidas. Caso venham fora 

do pedido, serão devolvidos para troca. 

 
 

UNIFORME:  
Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56 Todos os Santos -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse 

caso, deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser 

solicitada  diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o azul marinho. 

 

 
OBSERVAÇÃO: 
Os cadernos e os livros 

deverão ser encapados 
de preferência com  plástico 
azul, marcado com nome e 

série da criança.  

Se a família preferir,  

os cadernos que não foram 
utilizados em 2020 poderão 

ser aproveitados com nova  

etiqueta.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS: 

08/02/2021 (segunda-feira ) 
 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  

 



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                  4º  A N O 

 
 01 mochila  

  09 cadernos capa dura, tipo Ata, com 48 folhas: 

 02 cadernos para Tarefas 

 Língua Portuguesa/Atividades Ortográficas 

 Matemática 

 Geografia 

 História 

 Ciências 

 Inglês 

  Redação / Lecriar (Literatura)  

 

DIARIAMENTE NA MOCHILA: 1 estojo contendo: 

 01 vidro de cola branca ( 90 g ) 

 01 tesoura com ponta redonda 

 04 lápis pretos apontados diariamente 

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 borracha macia ( branca ) 

 01 régua transparente ( 30 cm ) 

 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

 02 marca-texto de cores diferentes  

 

LIVROS 

 
Os livros didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer 

outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

1.PORTUGUÊS 
 Gramática Marcha Criança 4º ano, Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Ed. Scipione, 3ª edição – 2020. 

 Minidicionário da Língua Portuguesa 
 

2.LITERATURA 

1º SEMESTRE 
 Pollyanna, Eleanor H. Porter, adaptação de João Anzanello Carrascoza – Editora Ática  

 Opiniões irreverentes. Coleção Diálogo Jr.  Edy Lima. Editora Scipione. 

 

2º SEMESTRE 
 Fábulas de Esopo – Coleção Reencontro Infantil. Adaptação Lúcia Tulchinski. Editora Scipione 

 Bairro Encantado  - Rosana Rios, Editora Scipione  

 Duas revistas de História em Quadrinhos(não serão devolvidas ao final do ano) 

 

3. MATEMÁTICA 
 Matemática Marcha Criança 4º ano, Maria Teresa, Maria Elisabete, Ed. Scipione, 13ª edição – 2019.  

 
  

4. LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

  Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data para aquisição.   
            -1º Semestre- fevereiro/2020      

            -2º Semestre - agosto/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIFORME:  
        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, 

deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  

diretamente na escola.  
SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  shorts ou short-saia, calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o 

azul marinho. 

 
 

 
 

 
 
ATENÇÃO! 

Todos os cadernos devem obedecer às 

características exigidas. Caso venham 

fora do pedido, serão devolvidos para 

troca. 

 
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  

 
OBSERVAÇÃO: 
Os cadernos e os livros deverão ser encapados de preferência com    

plástico  vermelho, marcado com nome e série da criança.  
 Se a família preferir,  os cadernos que não foram utilizados em 2020 

poderão ser aproveitados com nova etiqueta.  
 

 



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                   5º  A N O 
 

MATERIAIS: 
 

 01 mochila 

 10 cadernos capa dura, tipo Ata, com 48 folhas: 

 02 Cadernos para Tarefas 

 Língua Portuguesa 

 Matemática 

 Geografia 

 História 

 Ciências 

 Inglês 

 Redação / Lecriar (Literatura) 

 Atividades Ortográficas 

 

DIARIAMENTE NA MOCHILA: 1 estojo contendo:  

 01 vidro de cola branca ( 90 g ) 

 01 tesoura Mundial com ponta redonda ( com o nome da criança ) 

 04 lápis pretos apontados diariamente 

 01 apontador ( com depósito ) 

 01 borracha macia ( branca ) 

 01 caixa de lápis de cor com 12 unidades 

 01 régua transparente ( 30 cm ) 

 01 transferidor (MAPED) 

 02 marca-texto de cores diferentes 

 

 LIVROS 
Os livros didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos no site abaixo ou em qualquer 

outra livraria.  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br . Na primeira página do site encontrarão o link 

Cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados para a lista dos livros adotados pelo 

Colégio São Mateus. A compra realizada será despachada aos responsáveis para o endereço 

cadastrado no ato da compra, via sedex.  O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.  
 

 
1. PORTUGUÊS 
 Gramática Marcha Criança 5º ano, Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Editora 

 Scipione, 3ª edição – 2020. 

 Minidicionário da Língua Portuguesa  

 

  2. LITERATURA 

1º SEMESTRE 
 Viagem ao Centro da Terra. Lúcia Tulchinski. Editora Scipione 

 Varal de Poesias – vol. I ; Fernando Paixão e outros; Editora Ática.  
 

        2º SEMESTRE 

 Aventuras de Alice no subterrâneo. Lewis Carroll. Editora Scipione. 

 Crônicas – Vol. I  Carlos Drummond de Andrade e outros; Coleção: Para Gostar de Ler; Editora Ática.  
  Duas revistas de História em Quadrinhos(não serão devolvidas ao final do ano) 

 

 3. MATEMÁTICA 
 Matemática Marcha Criança 5º ano, Maria Teresa, Maria Elisabete, Ed. Scipione, 13ª edição – 2019.  

 
4.  LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA ( SEMESTRAIS )  

  Serão adquiridos da Editora e estarão à disposição dos pais na Secretaria. Será enviado bilhete com a data para aquisição.   
 1º Semestre- fevereiro/2021     

 2º Semestre - agosto/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 MATERIAIS 
 

UNIFORME:  
        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos  -  Fone: 

3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da família. Nesse caso, 

deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A logomarca deverá ser solicitada  

diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  shorts ou short-saia,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o 

azul marinho. 

 
 

 

 
 

OBSERVAÇÃO: 
Todos esses objetos  deverão ser marcados  
com o nome do(a) aluno(a). 

 

 
 

 

 

 
OBSERVAÇÃO: 
Os cadernos e os livros 

deverão ser encapados de 
preferência com    plástico  
amarelo, marcado com nome e 
série da criança.  

 Se a família preferir,  os 
cadernos que não foram 
utilizados em 2020 poderão ser 
aproveitados com nova 
etiqueta.  

 

 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  



 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                  6º  A N O 

 

1. MATERIAIS: 
 8 cadernos grandes, 50 folhas,capa dura, não aramados, não espiral(Português,Literatura, Redação, 

Matemática, Inglês, Geografia, História e Ciências). 

 Para GEOMETRIA: 1 régua de 30 cm, 1 jogo de esquadros, 1 transferidor e 1 compasso 

 1 estojo contendo: canetas em 3 cores, lápis, borracha, apontador e marca-texto. 
 

2. LIVROS 
Os livros  didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos através dos sites abaixo, na Papelaria 

Dóllar Shopping (Praça Cel Ribeiro) ou em quaisquer outras livrarias.   
 
 

http://escolas.boaviagemdistribuidora.com.br                 
https://compre.ftd.com.br  

http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br(Na primeira página deste site encontrarão o link  

             cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados aos livros didáticos adotados pelo 

             Colégio São Mateus). O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021. 
 

 Todos os Textos – William Cereja – Carolina Dias – 6º Ano – Atual Editora - 6ª Edição – 2019.  

 Gramática Reflexiva -  William Cereja – Carolina Dias – 6º ano – Atual Editora – 5ª Edição – 2020.  

 Minidicionário da Língua Portuguesa.  

 Minidicionário Inglês/Português- Português/Inglês,  Silveira Bueno Standford. Editora FTD(Sugestão)  

 

       LITERATURA 

 
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

IMPORTANTE: 
Existem livros com os mesmos títulos, porém de outras editoras.  

Observe atentamente o nome da adaptação e da editora, antes de adquirir os livros. 
 

    LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA 
  Português 

  Matemática 

Geografia   

  História             

  Ciências                            1º  Semestre:  fevereiro/2021 

  Inglês                             2º Semestre:  agosto/2021 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º SEMESTRE 

 

1. O FANTÁSTICO MISTÉRIO DE FEIURINHA. Autor: PEDRO BANDEIRA. Editora Moderna. 

2. ALICE NO PAÍS DAS MARAVILHAS. Autor: LEWIS CAROLL. Tradutora: ANA MARIA MACHADO. Editora Ática. 

3. VIAGENS DE GULLIVER. Autor: JONATHAN SWIFT. Tradutora: CLAUDIA LOPES. Série Reencontro. Editora Scipione. 

  
 

UNIFORME:  

 Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos     

 Fone: 3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da 

família. Nesse caso, deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A 

logomarca deverá ser solicitada  diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o azul 

marinho. 

 
 

Serão adquiridos diretamente da Editora e estarão à disposição dos 

pais na   Secretaria(são semestrais). Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

 

 

2º SEMESTRE  

 

4.CAMINHO DA POESIA. Autores: CECÍLIA MEIRELES, MANUEL BANDEIRA, HENRIQUETA LISBOA, MARIO QUINTANA,  

     MARINA COLASANTI, OLAVO BILAC, entre outros. Editora Global. 

5. A ILHA PERDIDA. Autora: MARIA JOSÉ DUPRÉ. Editora Ática. 

6. O PEQUENO PRÍNCIPE. Autor: ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY. Tradutor: DOM MARCOS BARBOSA. Editora ÁTICA. 

 

  
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  

http://escolas.boaviagemdistribuidora.com.br/
https://compre.ftd.com.br/


 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                     7º  A N O 

 
 

 

1.  MATERIAIS: 
 8 cadernos grandes , 50 folhas,capa dura, não aramados, não espiral(Português,Literatura, Redação, Matemática, Inglês, 

Geografia, História e Ciências). 

 Para GEOMETRIA: 1 régua de 30 cm, 1 jogo de esquadros, 1 transferidor e 1 compasso 

 1 estojo contendo: canetas em 3 cores, lápis, borracha, apontador e marca-texto. 
 

2. LIVROS 

 
          Os livros  didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos através dos sites abaixo, na Papelaria 

Dóllar   Shopping (Praça Cel Ribeiro) ou em quaisquer outras livrarias.   
 

 

 

 

 

Sites:    https://compre.ftd.com.br  

             http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br(Na primeira página deste site encontrarão o link 

                        cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados aos livros didáticos adotados pelo 

                        Colégio São Mateus). O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021. 

 
 Todos os Textos – William Cereja – Carolina Dias – 7º Ano – Atual Editora - 6ª Edição – 2019.  

 Gramática Reflexiva -  William Cereja – Carolina Dias – 7º ano – Atual Editora – 5ª Edição – 2020.  

 Minidicionário da Língua Portuguesa.  

 Minidicionário Inglês/Português- Português/Inglês,  Silveira Bueno Standford. Editora FTD (Sugestão) 

 

        LITERATURA 

 
 

  

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 
IMPORTANTE:    

               Existem livros com os mesmos títulos, porém de outras editoras.  

               Observe atentamente o nome da adaptação e da editora, antes de adquirir os livros. 

                          

  LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA 
            Português 

  Matemática 

  Geografia   Serão adquiridos diretamente da Editora Dom Bosco;  

  História                   estarão à disposição dos pais, na Secretaria: ( são semestrais) 

  Ciências         1º  Semestre:  fevereiro/2021 

  Inglês          2º Semestre:  agosto/2021 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º SEMESTRE  
 

1. ILÍADA. Autor: HOMERO. Adaptação: JOSÉ ANGELI. Coleção: Série Reencontro. Editora Scipione. 
2. A DIVINA COMÉDIA. Autor: DANTE ALIGHIERI. Tradução e Adaptação: CECÍLIA CASAS. Série Reencontro. Editora 
Scipione. 
3. REI ARTUR. Adaptação: JAMES RIORDAN. Tradução: MARCOS BAGNO. Coleção: Tesouro dos Clássicos (Juvenil). Editora 
Ática. 

 

Serão adquiridos diretamente da Editora e estarão à disposição dos 

pais na Secretaria (são semestrais). Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

 

 

2º SEMESTRE  
4. DOM QUIXOTE. Autor: MIGUEL DE CERVANTES. Adaptação e Tradução: LÍGIA CADEMARTORI. Editora FTD. 
5. OTELO. Autor: WILLIAM SHAKESPEARE. Tradução e Adaptação: HILDEGARD FEIST. Coleção: Série Reencontro. Editora 
SCIPIONE. 
6. OS LUSÍADAS. Autor: LUÍS DE CAMÕES. Adaptação: RUBEM BRAGA e EDSON ROCHA BRAGA. Coleção: Série 
Reencontro. Editora SCIPIONE. 
 

UNIFORME:  

 Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos   

  Fone: 3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da 

família. Nesse caso, deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A 

logomarca deverá ser solicitada  diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o azul 

marinho. 

 
 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  

https://compre.ftd.com.br/


 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                   8º  A N O 
 

 

 

MATERIAIS 
 8 cadernos grandes , 50 folhas, capa dura, não aramados, não espiral(Português, Literatura, Redação, Matemática, Inglês, 

Geografia, História e Ciências). 

 Para GEOMETRIA: 1 régua de 30 cm, 1 jogo de esquadros, 1 transferidor e 1 compasso 

 1 estojo contendo: canetas em 3 cores, lápis, borracha, apontador e marca-texto. 

 Para LITERATURA: 1 bloco grande de papel pautado (bloco carta). 
 

1. LIVROS 
 

Os livros didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos através dos sites abaixo, na Papelaria 

Dóllar Shopping(Praça Cel Ribeiro) ou em quaisquer outras livrarias.  

 
Sites: www.aletria.com.br             

          https://compre.ftd.com.br  

          http://escolas.boaviagemdistribuidora.com.br  

          http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br(Na primeira página deste site encontrarão o   link                          

                     cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados aos livros didáticos adotados 

                     pelo Colégio São Mateus). O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021.        
 
 

 Todos os Textos – William Cereja – Carolina Dias – 8º Ano – Atual Editora - 6ª Edição – 2019.  

 Gramática Reflexiva -  William Cereja – Carolina Dias – 8º ano – Atual Editora – 5ª Edição – 2020.  

 Minidicionário da Língua Portuguesa.  

 Minidicionário Inglês/Português- Português/Inglês, Silveira Bueno Standford. Editora FTD (Sugestão). 
 

LITERATURA 

 
 

  

 

  

 

 
 

 
 

 IMPORTANTE: 

Existem livros com os mesmos títulos, porém de outras editoras.  

Observe atentamente o nome da adaptação e da editora, antes de adquirir os livros. 
 

  LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA 
            Português 

  Matemática 

  Geografia   Serão adquiridos diretamente da Editora Dom Bosco;  

  História                   estarão à disposição dos pais, na Secretaria: ( são semestrais) 

  Ciências        1º  Semestre:  fevereiro/2021 

  Inglês         2º Semestre: agosto/ 2021          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
                         

1º SEMESTRE 
 

1. O conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, 

Tradução e adaptação de Heloisa Prieto. Coleção 
Almanaque dos clássicos da literatura universal. Editora 
FTD. 
2. Os Miseráveis, de Victor Hugo, Tradução e Adaptação      

de Antônio Carlos Viana, Juvenil; Editora FTD. 
3. Baú de Trocas: Novos Contos de Fadas para ler e 

contar, Marilene Guzella Martins Lemos, Editora Aletria. 
3.  

2º  SEMESTRE 
 

4. O Seminarista, de Bernardo Guimarães. Texto Integral. Editora 

FTD. 
5.Dom Casmurro, de Machado de Assis. Texto Integral. Sugestão 

de Editoras: FTD ou Moderna.  
6..Ciúme: A Hora da Verdade, de Pedro Bandeira, Editora 

Moderna.  
 

UNIFORME:  

        Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os 

Santos  -  Fone: 3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha 

da família. Nesse caso, deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A 

logomarca deverá ser solicitada  diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 
- bonés, sandálias de qualquer modelo,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o azul marinho. 

 
). 

 

Serão adquiridos diretamente da Editora e estarão à disposição dos 

pais na Secretaria (são semestrais). Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

 

 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  

http://www.aletria.com.br/
https://compre.ftd.com.br/
http://escolas.boaviagemdistribuidora.com.br/
https://www.somoseducacao.com.br/


 

          LISTA DE MATERIAL - 2021     USO INDIVIDUAL 
 

 
 

 

 

                        9º  A N O 

 
 

1. MATERIAIS 
 10 cadernos grandes , 50 folhas,capa dura, não aramados, não espiral(Português, Literatura, Redação, Matemática, 

Inglês, Geografia, História, Física, Química e Biologia. 

 Para GEOMETRIA: 1 régua de 30 cm, 1 jogo de esquadros, 1 transferidor e 1 compasso 

 1 estojo contendo: canetas em 3 cores, lápis, borracha, apontador e marca-texto. 
 Para LITERATURA: 1 bloco grande de papel pautado (bloco carta).  
 

2. LIVROS  
 

Os livros didáticos, assim como os de Literatura, poderão ser adquiridos através dos sites abaixo, na Papelaria 

Dóllar Shopping(Praça  Cel Ribeiro) ou em quaisquer outras livrarias.  
 

       Sites:http://escolas.boaviagemdistribuidora.com.br    

                   https://compre.ftd.com.br 

                   http://www.escolasmg.classicadistribuidora.com.br(Na primeira página deste site encontrarão o link 

                             cupom desconto – saomateus2021, onde serão direcionados aos livros didáticos adotados pelo                        

                             Colégio São Mateus). O site estará aberto para vendas a partir de 05/01/2021. 
 
 

 Todos os Textos – William Cereja – Carolina Dias – 9º Ano – Atual Editora - 6ª Edição – 2019.  

 Gramática Reflexiva -  William Cereja – Carolina Dias – 9º ano – Atual Editora – 5ª Edição – 2020 

 Minidicionário da Língua Portuguesa.  

 Minidicionário Inglês/Português- Português/Inglês, Silveira Bueno Standford. Editora FTD ( Sugestão) 

 Apostila de Química (adquirida na Escola) 

 
 

        LITERATURA 

 
 

  

 

  

 

 

 
 

 

IMPORTANTE: 

Existem livros com os mesmos títulos, porém de outras editoras.  

Observe atentamente o nome da adaptação e da editora, antes de adquirir os livros. 
 

   LIVROS DO SISTEMA DE ENSINO ELEVA  
  Português 

  Matemática 

  Geografia   Serão adquiridos diretamente da Editora Dom Bosco;  

  História                   estarão à disposição dos pais, na Secretaria: ( são semestrais) 

  Ciências         1º  Semestre:  fevereiro/2021 

  Inglês          2º Semestre:  agosto/2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ** 

 

1º SEMESTRE  

 
1.Senhora, de José de Alencar. Coleção Travessias. Texto integral. 

Notas de leitura de Douglas Tufano. Editora Moderna. 
 
2. A Cartomante e Outros Contos, de Machado de Assis,  Editora 

Moderna 
 
3. Dez dias de cortiço, de Ivan Jaf. Coleção Descobrindo os 
clássicos, Editora Ática. 

2º  SEMESTRE 
 
4.Triste fim de Policarpo Quaresma, de Lima Barreto. 
Literatura Brasileira em quadrinhos. Editora Ática.  
 
5. A menina que conheceu Mário de Andrade, de Álvaro 

Cardoso Gomes. Editora FTD.  
 

6. Uns papéis que voam. Flávio José Cardozo, Ed. FTD  

UNIFORME:  

Uso obrigatório.  Poderá ser encomendado na  KARINE LESSA CONFECÇÕES, Rua São Geraldo, 56  Todos os Santos   

 Fone: 3213-3707). O uniforme também poderá ser  encomendado em qualquer outra confecção à escolha da 

família. Nesse caso, deverão ser obedecidos os modelos já aprovados pela escola,  como cores e detalhes.  A 

logomarca deverá ser solicitada  diretamente na escola.  

SERÃO PERMITIDOS: 

-  calças ou bermudas jeans azul marinho ou as do uniforme. 

NÃO SERÃO PERMITIDOS: 

- bonés, sandálias de qualquer modelo,  calças  ou bermudas estampados ou em  cores que não seja o azul 

marinho. 

 
 

Serão adquiridos diretamente da Editora e estarão à disposição dos 

pais na Secretaria (são semestrais). Será enviado bilhete com a data 

para aquisição.   

 

 

INÍCIO DAS AULAS:  
08/02/2021 (segunda-feira )  

 REUNIÃO DE PAIS: 

 Data e hora a serem definidos e comunicado aos Pais 
  

http://escolasboaviagemdistribuidora.com.br/
https://compre.ftd.com.br/
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