
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2022

ENSINO FUNDAMENTAL I

- 1º ANO -

LIVRO - PROGRAMA BILÍNGUE:

LIVROS DIDÁTICOS - COLEÇÃO APRENDER JUNTOS SM:

LIVRO - PARADIDÁTICO:

MATERIAL DE USO DIÁRIO:

‘‘AMERICAN KID’S BOX STARTER’’ - (American Kid’s Box Starter | Class Book with CD ROM | Updated 2nd 

Edition | ISBN: 9781316627495)

Onde comprar? 

- La Salle Store - a partir de dezembro, data a ser informada no site da escola.

     Rua Marquês do Herval, 1754 - Centro.

                             Telefone: (54) 99953.2238 - E-mail: storecaxias@lasalle.org.br

- La Salle Caxias - a partir de 1º de fevereiro (plantão de venda de livros de inglês e uniformes escolares).

Ä Matemática - Aprender Juntos Matemática, 1° ano – Ed 2021 – Lançamento, São Paulo. ISBN: 

9786557442548

Ä Português - Aprender Juntos Língua Portuguesa, 1° ano – Ed 2021 – Lançamento, São Paulo. ISBN: 

9786557442494

Como comprar? Compra exclusiva pelo SM direto, conferir as instruções no Anexo 1, ao final desta lista.

www.smdireto.com.br - Voucher 130921F18

‘‘Mil e uma estrelas’’ - Marilda Castanha - Editora SM

Onde comprar? Compra pelo Site SM direto.

www.smdireto.com.br - Voucher 130921F18

¨ 01 caderno grande brochura com pauta, capa dura, 96 folhas, com margens traçadas 

¨ 01 caderno grande, brochura, capa dura, 48 folhas (para língua inglesa)

¨  01 estojo contendo: 03 lápis pretos (finos), 01 apontador de lápis com reservatório, 02 borrachas 

brancas lisas e macias, 01 tubo de cola grande (líquida), 1 cola bastão grande e 01 tesoura sem ponta

¨ 01 estojo grande para guardar os lápis de cor e canetinhas

¨ 01 caixa de lápis de cor (cores tradicionais e não aquareláveis)

¨ 01 caixa de canetas hidrográficas (12 cores)

¨ 01 régua de 30cm rígida e transparente

¨ 01 estojo de  giz de cera comum 

¨ 01 toalha de higiene para o lanche (ficará na lancheira)

MATERIAL PARA FICAR NA ESCOLA:

¨ 02 pacotes de folhas de desenho (tamanho A4)

¨ 02 blocos de folhas coloridas (80 g/m² ou 120 g/m²)

¨ 01 pasta de plástico tamanho A4 com elástico

¨ 05 saquinhos plásticos transparentes, tamanho A4

¨ 01 livro de histórias adequado à faixa etária da criança, que ficará em sala de aula

¨ 02 gibis

¨ 01 jogo pedagógico, adequado à faixa etária da criança, que ficará em sala de aula

¨ 01 caixa plástica com tampa tamanho 8,6 litros 

¨ 01 pincel chato nº 12

¨ 01 caixa de cola colorida preferencialmente lavável (6 cores)

¨      01 jogo Material Dourado, em madeira individual, somente até a centena 

¨ 01 pacote com lantejoulas 

¨ 01 caixa de massa de modelar macia e 01 pote plástico com tampa para armazenar a massa

¨ 01 conjunto de 6 cores de têmpera guache

http://storecaxias@lasalle.org.br
http://www.smdireto.com.br
http://www.smdireto.com.br


Primeiro Dia Letivo:

IMPORTANTE:

¨ Todo o material e o uniforme escolar deverão estar identificados (com caneta de tecido ou bordado), 

com o nome completo do aluno.

¨ Sempre que necessário, os materiais escolares deverão ser repostos.

¨ Não será permitido o uso de lapiseira.

AGENDA:
Reunião de Pais:

10 de fevereiro | quinta-feira

17h30: Reunião de Pais no Ginásio, com a Supervisão e a Coordenação.

14 de fevereiro | segunda-feira

ANEXO 1:
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