1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2020
Sistema Positivo de Ensino
Livro do aluno, 1º ano do Ensino Fundamental. As apostilas serão adquiridas através da Loja Virtual e entregues no colégio para os
alunos. Frete grátis para compras até 07/02/2020. Edição atualizada, conforme BNCC.
https://lasalle-canoas.lojanaescola.com.br/
●
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Condições de pagamento: à vista (boleto à vista antecipado e cartão de débito) ou parcelado (até 10 X com as bandeiras
MasterCard, Visa, Elo e Amex. Bandeira de cartão Diners o pagamento fica no máximo em 6 vezes.
SAC de atendimentos aos pais: 0800 644 1515. Neste telefone eles poderão tirar dúvidas, conferir os pedidos e também
solicitar devoluções.

___________________________________________________________________________________________________________
Língua Inglesa – Editora Cambridge
●

Kid's Box Starter Class Book with CD-ROM American English 2nd Edition - Cambridge University Press ISBN:9781316627495

Venda disponível a partir de 13/01/2020 na La Salle Store (Loja de uniformes) da Escola.
●

Condições de pagamento: à vista (dinheiro e cartão de débito) ou parcelado (até 06 vezes no cartão de crédito)
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Material de uso comum
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40 folhas A4 – gramatura 240g;
25 folhas A3 – gramatura 180g;
25 folhas de ofício coloridas;
50 folhas de ofício branca;
01 bloco tamanho A4 colorido;
01 bloco tamanho A3 colorido;
01 caixa de massa de modelar soft 12 unidades;
01 pote de tinta guache com tampa dosadora;
01 caixa de cola colorida;
01 bloco de folhas pautadas (lisa);
Revistas para recorte;
02 gibis;
01 jogo pedagógico adequado para a idade (encaixe, montagem, blocos, formas, alinhavo, quebra-cabeça, alfabeto móvel);

Material individual
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01 caderno grande sem espiral (Brochura) - capa dura;
01 estojo;
02 lápis pretos 4B (identificados);
01 borracha (branca e macia);
01 apontador com recolhedor;
01 caixa de lápis de cor (12 cores);
01 jogo de caneta hidrocor (12 cores);
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01 tesoura sem ponta pequena;
01 cola em bastão (grossa);
01 pincéis nº 6 e nº 8;
01 caixa de giz de cera;
01 cola líquida 225g;
10 sacos plásticos furados, tamanho A4;
01 camiseta tamanho adulto para pintura];
03 pastas com elástico (inglês, musicalização e biblioteca);
01 pasta com 100 plásticos;
02 canetas marca texto (cores diferentes);
01 bloco adesivo post it (38 x 50 mm);
01 caneta de retroprojetor;
04 folhas de transparência;
01 tela para pintura 30x40 cm;
01 régua 30cm;

Obs: Importante que livros e cadernos estejam encapados e todo material individual esteja identificado com o nome do
aluno. Não serão aceitos fichários.

