2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2020
Sistema Positivo de Ensino
Livro do aluno, 2º 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/
●
●

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.

___________________________________________________________________________________________________________
Editora Unoi - (Santillana)
Livro Become English Program - Become 2 grade. Editora Unoi. O material será adquirido através do site:
https://uno-internacional.com/br/unoi/pagamento/index.php/usuario/login
O login é o CPF do responsável financeiro e a senha é a data de nascimento do aluno no formato dd/mm/aaaa.
___________________________________________________________________________________________________________
FTD Sistema de Ensino - Livro No Capricho – Caligrafia integrada com ortografia e gramática – Exemplar B – Autores: Isabella
Carpaneda, Angiolina Bragança, Editora Quinteto (FTD). Como adquirir:
●
●

Presencialmente, no dia 20/02/2020, das 7h30min à 21h, na Sala da Robótica Educacional, Prédio 2, 4º andar.
Ou pelo site ftdcomvoce.com.br a partir do dia 06/01/2020. (é preciso fazer o cadastro e utilizar o cupom
AGORA20RSIFI.)

___________________________________________________________________________________________________________
Material de uso comum
●
●
●
●
●
●
●

50 folhas de ofício brancas A4;
50 folhas de ofício A4 recicladas;
25 folhas brancas A3 - 120g;
02 blocos coloridos criativos A4;
01 pote de tinta acrílica;
01 caixa de massa de modelar;
02 Gibis para leitura.

Material individual
●
●
●
●
●
●
●

01 caderno grande e 01 caderno pequeno (L. Inglesa) de capa dura;
01 estojo com 01 apontador, 02 lápis e 01 borracha;
01 conjunto de giz de cera;
01 estojo de caneta hidrocor;
01 caixa de lápis de cor;
01 cola bastão e 01 tesoura média (sem ponta);
01 régua transparente 30cm e 01 pincel nº 12;

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

