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*Material de uso diário (ter sempre na mochila ou 
quando solicitado): 
02 cadernos grandes brochura de 48 folhas  
01 caderno capa dura pequeno de 48 folhas sem 
espiral (Inglês) 
01 caderno de caligrafia pequeno capa dura 
01 caixa de lápis de cor  
02 lápis de escrever 
01 borracha macia 
01 apontador com reservatório 
01 conjunto de canetinhas hidrográficas com 12 cores 
01 tesoura sem ponta  
01 régua 15cm (dura) 
03 tubos de cola bastão 
02 tubos grandes de cola líquida branca (90 gramas) 

*Material a ser enviado no primeiro dia de aula: 
01 pacote de palito de picolé colorido ou natural 
01 gibi 
01 livro de história infantil (6-7 anos) 
01 caixa pequena de material dourado (com nome 
escrito nas peças) 
100 folhas de desenho 

01 monobloco sem desenhos  
01 pacote de folha de ofício colorida A4 
01 bloco de folha de desenho A3 
01 bloco de folha A4 colorido 
01 pasta catálogo preta com 100 plásticos 
01 pasta com elástico tamanho ofício 
01 caixa de giz de cera com 12 cores pequenos 
(colocar num pote com tampa, identificado) 
05 envelopes coloridos (tamanho carta e sem nome) 
05 sacos plásticos (tamanho A4) 
01 tubo de cola colorida 3D 
01 rolo de fita crepe 
01 rolo de fita adesiva larga 
01 pote/pacote de lantejoula grande 
02 caixas de massa de modelar 12 cores (colocar 
num pote com tampa, identificado) 
01 caixa de tinta têmpera 6 cores 
01 pincel médio 
01 rolo de papel crepom 
01 folha de E. V.A com gliter 
05 balões coloridos tamanho 9 

 
 

APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Apostila do Sistema Positivo: https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo  Obs.: no cadastro do aluno: Nível: EF – 
Série: 2º ANO (loja online abre em 26/11). 

 livros de literatura: KIT PAR LITERATURA – 2º ANO: www.domquixote-rs.com.br Use cupom de Acesso Carmo2022  
Contém: 3 livros de literatura físicos + 1 Maleta + acesso biblioteca digital + acesso periódicos (jornais e revistas) 
de diversos países (alunos e pais).  

   Livro didático do Programa Bilíngue – We Are La Salle:  American Kid’s Box 1 (Student Book + 
Workbook) – Ed. Cambridge (disponível a partir de dezembro na La Salle Store e também haverá posto de 
venda na escola, em fevereiro de 2022, em data a ser informada posteriormente por e-mail). 

 
* Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar, cláusula 5ª, parágrafo 6º.                                                                                                                                                             

 
 
 
                                                                                                                                                     

Lembramos que todos os materiais deverão estar identificados. 
Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior. 

Os cadernos deverão vir com a margem final traçada em todas as páginas. 

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

