Lista de Materiais / 2021

1º ano
Prezados Responsáveis:
Todos os materiais deverão estar identificados com nome do (a) aluno(a)!
• 1 tesoura sem ponta;
• 1 tubo de cola;
• 1 pasta simples com elástico;
• 1 foto 3x4 atual para agenda (a família deverá preencher os dados de identificação do aluno/(a) na agenda);
• 1 caderno de desenho grande (blocão);
• 1 caderno pequeno pautado e de capa dura (para tema);
• 1 canetinha hidrocor;
• 1 estojo;
• 02 lápis preto;
• 1 borrachas
• 1 apontador;
• 1 caixa de giz de cera (curto e grosso);
• 1 caixa de lápis de cor;
• 1 toalha para mãos;
• 1 revista usada (observar conteúdo para recorte); 2 massinha de modelar;

* Durante o ano é possível a solicitação de materiais extras para a realização de trabalhos específicos
(datas comemorativas e outros eventos).
Obs: * O material deverá ser entregue para as professoras no primeiro e segundo dia de aula
no horário das 17h30 até as 18h, para o controle e assinatura da ata da entrega dos
materiais.
* O primeiro dia de aula será no dia 17 de fevereiro de 2021
* O USO DO UNIFORME DA ESCOLA É OBRIGATÓRIO!

COMO COMPRAR OS LIVROS DA FTD PELO E-COMMERCE:

INFORMAÇÕES SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS:
Aluno 100% bolsista não precisa
comprar os livros.
Aluno 50% bolsista precisa aderir
à compra dos livros.
Aluno mensalista precisa aderir à
compra dos livros.
• Livros didáticos 1° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino
VERSÃO A. Editora
FTD.
• Livro Projeto Bilíngue:
American Kids Box
Starter/ Class Book With
cd ROM/ updated 2 nd
Edition. ISBN:
9781316627495

COMO COMPRAR O LIVRO DO
PROJETO BILÍNGUE:
Nas lojas La Salle Store das Escolas:
La Salle Dores
La Salle Santo Antônio
La Salle São João

Lista de Materiais / 2021

2º ano
Prezados Responsáveis:
Todos os materiais deverão estar identificados com nome do (a) aluno(a)!
• 1 caderno grande pautado/capa dura (para atividades de aula);
• 1 caderno pequeno pautado (para temas);
• 1 caderno de caligrafia;
• 1 pasta simples com elástico;
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores);
• 1 caixa de giz de cera;
• 1 conjunto de caneta hidrocor;
• 1 apontador;
• 3 lápis pretos;
• 1 borracha / branca macia;
• 1 tubo de cola branca;
• 1 tesoura sem ponta;
• 1 régua de 30 cm;
• Obs.: Durante o ano é possível a solicitação de materiais extras para a realização de trabalhos específicos
(datas comemorativas e outros eventos).
Obs: * O material deverá ser entregue para as professoras no primeiro e segundo dia de aula
no horário das 17h30 até as 18h, para o controle e assinatura da ata da entrega dos
materiais.
* O primeiro dia de aula será no dia 17 de fevereiro de 2021
* O USO DO UNIFORME DA ESCOLA É OBRIGATÓRIO!

COMO COMPRAR OS LIVROS DIDÁTICOS DA FTD
E-COMMERCE: WWW.FTDCOMVOCE.COM.BR
INFORMAÇÕES SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS:
Aluno 100% bolsista não precisa
comprar os livros.
Aluno 50% bolsista precisa aderir
à compra dos livros.
Aluno mensalista precisa aderir à
compra dos livros.
•

Livros didáticos 2° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.

Lista de Materiais / 2021
3º ano
Prezados Responsáveis:
Todos os materiais deverão estar identificados com nome do (a) aluno(a)!
• 2 caderno pequeno pautado/capa dura (para temas e ensino religioso);
• 4 cadernos grandes 96 folhas pautado/capa dura (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagem e
Matemática);
• 1 caderno de caligrafia grande;
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores);
• 1 caixa de giz de cera;
• 1 conjunto de caneta hidrocor ponta grossa;
• 1 apontador;
• 3 lápis pretos;
• 2 borracha;
• 1 régua;
• 1 tubos de cola branca e 1 cola bastão;
• 1 tesoura sem ponta;
• 1 pasta com saquinhos
• 1 avental (para utilizar na aula de artes com nome);
Obs.: Durante o ano é possível a solicitação de materiais extras para a realização de trabalhos específicos (datas
comemorativas e outros eventos).
Obs: * O material deverá ser entregue para as professoras no primeiro e segundo dia de aula no horário
das 17h30 até as 18h, para o controle e assinatura da ata da entrega dos materiais.
* O primeiro dia de aula será no dia 17 de fevereiro de 2021
* O USO DO UNIFORME DA ESCOLA É OBRIGATÓRIO!

COMO COMPRAR OS LIVROS DIDÁTICOS DA FTD
INFORMAÇÕES SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS:
Aluno 100% bolsista não precisa
comprar os livros.
Aluno 50% bolsista precisa aderir
à compra dos livros.
Aluno mensalista precisa aderir à
compra dos livros.
•

Livros didáticos 3° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.

E-COMMERCE: WWW.FTDCOMVOCE.COM.BR

Lista de Materiais / 2021

4º ano
Prezados Responsáveis:
Todos os materiais deverão estar identificados com nome do (a) aluno(a)!
• 4 cadernos grandes 96 folhas capa dura (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática);
• 2 caderno pequeno capa dura (para Língua Inglesa e religião);
• 1 caixa de lápis de cor (12 cores);
• 1 caixa de giz de cera;
• 1 conjunto de caneta hidrocor;
• 3 lápis pretos;1 borracha; 1 apontador, 1 tesoura sem ponta e 1 régua 30cm;
• 1 tubo de cola branca líquida;
• 1 tubo de cola bastão;
• 1 pasta com saquinho;
Obs.: Durante o ano é possível a solicitação de materiais extras para a realização de trabalhos específicos
(datas comemorativas e outros eventos).
Obs: * O material deverá ser entregue para as professoras no primeiro e segundo dia de aula
no horário das 17h30 até as 18h, para o controle e assinatura da ata da entrega dos
materiais.
* O primeiro dia de aula será no dia 17 de fevereiro de 2021
* O USO DO UNIFORME DA ESCOLA É OBRIGATÓRIO!

INFORMAÇÕES SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS:
Aluno 100% bolsista não precisa
comprar os livros.
Aluno 50% bolsista precisa aderir
à compra dos livros.
Aluno mensalista precisa aderir à
compra dos livros.
•

Livros didáticos 4° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.

COMO COMPRAR OS LIVROS DIDÁTICOS DA FTD
E-COMMERCE: WWW.FTDCOMVOCE.COM.BR

Lista de Materiais / 2021

5º ano
Prezados Responsáveis:
Todos os materiais deverão estar identificados com nome do (a) aluno(a)!
• 4 cadernos grandes 96folhas/capa dura (Ciências Humanas, Ciências da Natureza, Linguagens, Matemática);
• 2 caderno pequeno (para a Língua Inglesa e educação religiosa);
• 3 lápis pretos apontados;
• 1 caixa de lápis de cor;
• 1 borracha ;
• 1 apontador;
• Canetinha hidrocor;
• Giz de cera;
• 1 régua 30 centímetros;
• 1 pasta com saquinhos;
• 1 pasta simples de plástico com elástico para artes;
• 1 tesoura sem ponta;
• 1 cola;
Obs.: Durante o ano é possível a solicitação de materiais extras para a realização de trabalhos específicos
(datas comemorativas e outros eventos).

Obs: * O material deverá ser entregue para as professoras no primeiro e segundo dia de aula
no horário das 17h30 até as 18h, para o controle e assinatura da ata da entrega dos
materiais.
* O primeiro dia de aula será no dia 17 de fevereiro de 2021
* O USO DO UNIFORME DA ESCOLA É OBRIGATÓRIO!

COMO COMPRAR OS LIVROS DIDÁTICOS DA FTD
INFORMAÇÕES SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS:
Aluno 100% bolsista não precisa
comprar os livros.
Aluno 50% bolsista precisa aderir
à compra dos livros.
Aluno mensalista precisa aderir à
compra dos livros.
•

Livros didáticos 5° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.

E-COMMERCE: WWW.FTDCOMVOCE.COM.BR
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6º ao 9º ano
Prezados Responsáveis:
Todos os materiais deverão estar identificados com nome do (a) aluno (a)!
• 10 cadernos de aproximadamente 96 folhas (um para cada Componente Curricular) ou 3 cadernos
grandes com separação;
• 1 estojo contendo 3 lápis, 2 canetas (cor azul ou preta), 1 borracha e um apontador;
• 1 dicionário de Inglês/Português atualizado;
• 1 pasta com saquinhos para guardar textos e trabalhos;
• Lápis de cor;
• Giz de cera;
• Canetinha hidrocor com 12 cores;
• 1 régua 30 centímetros;
• 1 compasso;
• 1 régua/transferidor;
• 1 régua/esquadro;
• 1 tesoura sem ponta;
• 1 tubo de cola branca;
• 1 pasta simples de plástico com elástico para artes;
Obs.: Durante o ano é possível a solicitação de materiais extras para a realização de trabalhos
específicos principalmente no Componente Curricular Artes.
O primeiro dia de aula será no dia 17 de fevereiro de 2021
* O USO DO UNIFORME DA ESCOLA É OBRIGATÓRIO DESDE O 1° DIA DE AULA*
INFORMAÇÕES SOBRE OS
LIVROS DIDÁTICOS:
Aluno 100% bolsista não precisa
comprar os livros.
Aluno 50% bolsista precisa aderir
à compra dos livros.
Aluno mensalista precisa aderir à
compra dos livros.
• Livros didáticos 6° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.
• Livros didáticos 7° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.
• Livros didáticos 8° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.
• Livros didáticos 9° ano:
Coleção TRILHAS sistema de ensino. Editora
FTD.

COMO COMPRAR OS LIVROS DIDÁTICOS DA FTD
E-COMMERCE: WWW.FTDCOMVOCE.COM.BR

