
LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR 2018
1º ano EF - Turno Integral

INGLÊS
DUNNE, Brendan; NEWTON, Robin
BEEP 1 – Student´s Book
Editora: Richmond – Moderna
ISBN: 9786070609169
Ano: 2014
• 01 pasta fina de elástico de plástico (transparente)

USO INDIVIDUAL
• 01 bloco de papel Canson A3
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/ou pente.
• 01 toalha de rosto com o nome e sobrenome do aluno gravado.
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha ou cueca.
• 01 gibi
• 1 Chinelo

OBSERVAÇÕES
1 - Todo material deverá estar identificado com o nome e sobrenome do
aluno, inclusive peças do vestuário.
2 - O jogo deverá estar identificado com o nome do aluno.

ABEL

www.lasalle.org.br/abel
0800 007 9800



LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR 2018
2º ano EF - Turno Integral

INGLÊS
DUNNE, Brendan; NEWTON, Robin
BEEP 2 - Student´s Book
Editora: Richmond – Moderna
ISBN: 9786070609190
Ano: 2014
• 01 pasta fina de elástico de plástico (transparente)

USO INDIVIDUAL
• 01 cola líquida branca 40g
• 01 bloco de papel Canson A3
• 01 caderno pequeno espiral capa dura (48 folhas)
• 01 jogo (resistente) adequado à faixa etária do aluno com o nome do aluno.
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/ou pente.
• 01 toalha de rosto com o nome e sobrenome do aluno gravado.
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha ou cueca.
• 01 chinelo
• 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária do aluno.

OBSERVAÇÕES
1 - Todo material deverá estar identificado com o nome e sobrenome do
aluno, inclusive peças do vestuário.
2 - O jogo deverá estar identificado com o nome do aluno.

ABEL

www.lasalle.org.br/abel
0800 007 9800



LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR 2018
3º ano EF - Turno Integral

INGLÊS
DUNNE, Brendan; NEWTON, Robin
BEEP 3 - Student´s Book
Editora: Richmond – Moderna
ISBN: 9786070609190
Ano: 2014
• 01 pasta fina de elástico de plástico (transparente)

USO INDIVIDUAL
• 01 cola líquida branca 40g
• 01 bloco de papel Canson A3
• 01 caderno pequeno espiral capa dura (48 folhas)
• 01 jogo (resistente) adequado à faixa etária do aluno com o nome do aluno.
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/ou pente.
• 01 toalha de rosto com o nome e sobrenome do aluno gravado.
• 01 muda de uniforme extra, inclusive calcinha ou cueca.
• 01 chinelo
• 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária do aluno.

OBSERVAÇÕES
1 - Todo material deverá estar identificado com o nome e sobrenome do
aluno, inclusive peças do vestuário.
2 - O jogo deverá estar identificado com o nome do aluno.

ABEL

www.lasalle.org.br/abel
0800 007 9800



LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR 2018
4º ano EF - Turno Integral

INGLÊS
DUNNE, Brendan; NEWTON, Robin
BEEP 4 - Student´s Book
Editora: Richmond – Moderna
ISBN: 9786070609190
Ano: 2014
• 01 pasta fina de elástico de plástico (transparente)

USO INDIVIDUAL
• 01 bloco de papel Canson A3
• 01 caderno pequeno espiral capa dura (48 folhas)
• 01 jogo (resistente) adequado à faixa etária do aluno com o nome do aluno.
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/ou pente.
• 01 toalha de rosto com o nome e sobrenome do aluno gravado.
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha ou cueca.
• 01 chinelo
• 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária do aluno.

OBSERVAÇÕES
1 - Todo material deverá estar identificado com o nome e sobrenome do
aluno, inclusive peças do vestuário.
2 - O jogo deverá estar identificado com o nome do aluno.

ABEL

www.lasalle.org.br/abel
0800 007 9800



LISTA DE MATERIAL COMPLEMENTAR 2018
5º ano EF - Turno Integral

INGLÊS
DUNNE, Brendan; NEWTON, Robin
BEEP 5 - Student´s Book
Editora: Richmond – Moderna
ISBN: 9786070609190
Ano: 2014
• 01 pasta fina de elástico de plástico (transparente)

USO INDIVIDUAL
• 01 bloco de papel Canson A3
• 01 caderno pequeno espiral capa dura (48 folhas)
• 01 jogo (resistente) adequado à faixa etária do aluno com o nome do aluno.
• 01 “nécessaire” contendo sabonete líquido – protetor de cerdas – escova de dente – creme dental – escova de cabelo e/ou pente.
• 01 toalha de rosto com o nome e sobrenome do aluno gravado.
• 01 peça de uniforme completo extra, inclusive calcinha ou cueca.
• 01 chinelo
• 01 livro de literatura infantil adequado à faixa etária do aluno.

OBSERVAÇÕES
1 - Todo material deverá estar identificado com o nome e sobrenome do
aluno, inclusive peças do vestuário.
2 - O jogo deverá estar identificado com o nome do aluno.

ABEL

www.lasalle.org.br/abel
0800 007 9800


