
LISTA DE MATERIAIS - 2023
2º ano do Ensino Fundamental

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

❏ 01 cola escolar líquida grande
❏ 01 cola escolar bastão (grossa)
❏ 01 pincel nº 12
❏ 01 caixa de lápis de cor 12 cores (lápis identificados, individualmente)
❏ 02 lápis de escrever
❏ 01 borracha (branca e macia)
❏ 01 apontador com lixeira
❏ 01 tesoura sem ponta pequena
❏ 01 régua de 30cm
❏ 01 pasta fina com elástico
❏ 01 conjunto de caneta hidrocor (12 cores)
❏ 01 conjunto de giz pastel (12 cores)
❏ 01 estojo
❏ 01 caderno grande brochura de 96 folhas, com capa dura para aula
❏ 01 caderno pequeno brochura, com capa dura para aula de Língua Inglesa
❏ 01 kit de material dourado (74 peças)

MATERIAIS DE USO COLETIVO

❏ 02 folhas de EVA grandes, tamanho ofício (1 lisa e 1 com glitter)
❏ 100 folhas A4 – gramatura 180g
❏ 50 folhas A3 – gramatura 120g
❏ 01 bloco A3 coloridos
❏ 01 bloco colorido criativo A4
❏ 02 gibis (em bom estado e da preferência do estudante)
❏ 01 kit de 12 cores de tinta guache
❏ 02 caixas de massa de modelar
❏ 01 cola para lantejoulas
❏ 01 pacote pequeno de lantejoulas grandes (cor a escolher)
❏ 10 m de fita colorida - nº 3 ou nº 5
❏ 02 retalhos de tecidos coloridos
❏ 01 Tela - 40 cm X 30 cm
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MATERIAL DIDÁTICO

❏ Sistema Positivo de Ensino:

★ Livro do aluno, 2º ano do Ensino Fundamental, versão atualizada em 2023.

★ Programa de Formação Leitora, kit de Literatura, conforme catálogo da Maralto,

contendo os seguintes livros: Que bicho está no verso?; Só de brincadeira; Natal com lua

cheia, chuva miúda e perfume de jasmim; Sem fim.

➔ As apostilas e as literaturas serão adquiridas através da loja virtual:

lojanaescola.com.br/lasalle-canoas

➔ Lembramos que esse link deve ser digitado na barra do navegador que está sendo

utilizado pelo responsável pela compra.

➔ A loja virtual da apresenta um período de frete gratuito para as compras das famílias que

vai até a data de 26/01/2023.

➔ As apostilas e os livros de literatura  serão entregues no Colégio para os estudantes.

❏ Língua Inglesa, Editora Cambridge:

★ Kid's Box Level 1 Student's Book American English 2nd Edition, ISBN: 9781316627501.

★ Kid's Box Level 1 Workbook with Online Resources American English 2nd Edition, ISBN:
9781316627167.

➔ Comercialização dos livros de inglês e uniformes na La Salle Store (loja de uniformes da
Escola), em até 10 parcelas (valor mínimo de R $20,00), no cartão de crédito (ver
bandeiras autorizadas), para compras realizadas até janeiro/2023.

❏ FTD Educação:

★ Programa Oficina das Finanças na Escola 2. Carolina Simões Lopes Ligocki, Silvana

Maria Silva Iunes. 3.ed. Brasília, DF : Editora Oficina, 202, ISBN 9786586833041.

★ Caderno de Caligrafia: No capricho - Volume B - ISBN 9788583920472.

➔ Acesse a loja virtual https://compre.ftd.com.br/ e use o código da escola para acessar a

lista de materiais: 13051. Compras a partir do dia 22/12/2022.

➔ Frete gratuito e entrega no endereço indicado pela família.

https://lojanaescola.com.br/lasalle-canoas
https://compre.ftd.com.br/
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IMPORTANTE:

★ Favor identificar todos os materiais, inclusive uniformes, mochila e lancheira.

★ Não serão aceitos fichários.

★ O uso do uniforme escolar é obrigatório.

★ Início das aulas:

13/02/2023 - alunos novos - Salão de Atos, 7h30min / 13h30min.

14/02/2023 - todos os alunos matriculados - Salas de aula.

★ Pedimos a gentileza de observar o seguinte calendário para a entrega dos materiais:

14/02/2023: As crianças com as letras iniciais de A a K devem trazer o material neste dia.

15/02/2023: As crianças com as letras iniciais de L a Z devem trazer o material neste dia.

★ Reunião da professora com as famílias: 14/02/2023, 19h, sala de aula.

ATENÇÃO!

Para o pleno desenvolvimento do trabalho pedagógico orientamos que não sejam adquiridos
livros usados de outros anos. Destacamos que os materiais são consumíveis e anualmente
atualizados. Os recursos tecnológicos e objetos de estudo online oferecidos pelas editoras somente
serão acessados através da aquisição do material da edição de 2023. Contamos com a compreensão
e parceria das famílias.


