
 

 

LISTA DE MATERIAIS – 2022 

 

1 ºANO | ENSINO 

FUNDAMENTAL 
MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 

❏ 01 cola escolar líquida 225g 

❏ 02 colas tipo bastão (grossa) 

❏ 02 pincéis, um nº 00 e outro nº 08 

❏ 01 camiseta adulto para pintura (em uso) 

❏ 01 caixa de lápis de cor 12 cores (lápis identificados) 

❏ 01 caixa de giz de cera com tons de pele 

❏ 02 lápis de escrever identificados 

❏ 02 borrachas (branca e macia) 

❏ 01 apontador com lixeira 

❏ 01 tesoura sem ponta pequena 

❏ 01 régua de 30cm 

❏ 01 pasta fina com elástico 

❏ 01 pasta com 50 plásticos 

❏ 01 conjunto de caneta hidrocor (12 cores) 

❏ 01 conjunto de giz pastel (12 cores) 

❏ 02 estojos ou 01 com divisórias (um para lápis de 

escrever, borracha, tesoura e apontador, no outro 

lápis de cor e canetinhas 

❏  01 pacote de lantejoulas grandes 

❏ 04 folhas de transparência 

❏ 01 tela de pintura 30x40 cm 

❏ 01 caderno grande de 96 folhas (para aula), em 

brochura, capa dura 

❏ 01 caderno pequeno brochura, com capa dura para 

aula de Língua Inglesa 

❏ 01 kit de material dourado (78 peças) 

❏ 01 metro de tecido algodão cru 

❏ 01 kit de retalhos de tecidos coloridos 

❏ 02 kits de letras de EVA (pequenos) 

❏ 02 kits de números em EVA (pequenos) 

 
Observações: Importante que livros e cadernos 

estejam encapados e todo material individual esteja 

identificado com o nome do aluno.  

 

MATERIAIS DE USO COLETIVO 

❏ 02 folhas de EVA pequenas, tamanho ofício (glitter) 

❏ 50 folhas A4(Kraft) 

❏ 60 folhas A4 (desenho)- gramatura 240g. 

❏ 25 folhas A3 – gramatura 180g. 

❏ 01 bloco A3 colorido 

❏ 01 bloco colorido criativo A4 

❏ 01 bloco colorido criativo A3 

❏ 02 gibis (em bom estado e da preferência do 

estudante) 

❏ 01 pote 250ml de tinta acrílica 

❏ 01 conjunto tinta guache com 12 cores (neon) 

❏ 01 tinta nanquin 

❏ 02 caixas de massa de modelar 12 unidades 

❏ 06 colas coloridas 

❏ Revistas para recorte  

❏ 01 caixa organizadora 

 

MATERIAL DIDÁTICO 

❏ Sistema Positivo de Ensino: Livro do aluno, 1º ano 

do Ensino Fundamental. 
 

As apostilas serão adquiridas através da Loja Virtual 
lojanaescola.com.br/lasalle-canoas e entregues no 
colégio para os alunos.  
 
Condições de pagamento: à vista (boleto à vista 
antecipado e cartão de débito) ou parcelado (até 10x 
com as bandeiras MasterCard, Visa, Elo e Amex. 
Bandeira de cartão Diners o pagamento fica no 
máximo em 6 vezes. SAC: 0800 644 1515. 

 

❏ Língua Inglesa: AMER KIDS BOX STARTER 

CLASS BOOK W/CD ROM UPDATED 2ED– 

Editora Cambridge ISBN: 9781316627495 
 

Venda do livro de inglês disponível na La Salle Store 
(Loja de uniformes) da Escola, em até 10 parcelas. 

- Cartão de crédito em até 10x para compras 

realizadas até janeiro com as bandeiras MasterCard, 

Visa, Elo e Amex. 

 

❏ Kit Literatura - serão 3 livros, 1 para cada trimestre 

que poderão ser adquiridos com desconto através do 

site: www.domquixote-rs.com.br 

http://lojanaescola.com.br/lasalle-canoas
http://lojanaescola.com.br/lasalle-canoas
http://www.domquixote-rs.com.br/
http://www.domquixote-rs.com.br/


Cupom acesso: Lasallecanoas2022 

❏ Programa Oficina das Finanças na Escola 1. 
Carolina Simões Lopes Ligocki, Silvana Maria Silva Iunes. 

3.ed. Brasília, DF : Editora Oficina, 2021 
ISBN  978-65-86833-07-2  

Loja Virtual: www.ftdcomvoce.com.br, a partir de 20 de 

dezembro de 2021. Para garantir o desconto da escola 

e o frete gratuito, utilize o código FTD22RSIFI. 

 
IMPORTANTE 

Favor identificar TODOS os materiais, uniforme, 

mochila e lancheira. 

            Início das aulas: 17/02/2022 
            Entrevista com os Pais no turno da Tarde: 14, 

15 e 16/02. 
 

Reunião com pais e responsáveis: 
15/02/2022, às 19h. Via Meet  

 Neste dia serão combinadas as datas e horários 
das reuniões individuais. 

 

http://www.ftdcomvoce.com.br/

