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ENTREGA PARA A PROFESSORA:   
21 A 25 DE FEVEREIRO. 

01 Gibi de boa qualidade (usado). 
01 Pasta plástica com elástico (tamanho ofício). 
01 Tubos de cola 3D relevo (cores variadas). 
01 Caixa de massa de modelar (12 cores). 
01 Livro de literatura infantil de acordo com a faixa 
etária (usado). 
01 Monobloco (sem desenhos). 
02 Pacotes de folhas coloridas (tons fortes ou 
fluorescentes, 120 gramas). 
5 Envelopes coloridos (tamanho 15 x 10 cm). 
04 envelopes brancos (tamanho A3). 
01 Bloco de folhas de desenho- BRANCA (tamanho 
A3) - sem dobrar. 

 

ENTREGA PARA A PROFESSORA:  
02 A 04 DE MARÇO. 

100 folhas de desenho (tamanho A4). 
01 fita crepe (larga). 
01 fita transparente (larga). 
01 Pacote de lantejoulas (tamanho 14mm). 
01 Folha de E.V.A glitter (cores primárias, dourado 
ou prata). 

 
APOSTILAS / LIVROS PARADIDÁTICOS: 

 Apostila do Sistema Positivo: https://lojanaescola.com.br/lasalle-carmo  Obs.: no cadastro do aluno: 
Nível: EF – Série: 3º ANO (loja online abre em 26/11). 

 Livros de literatura: KIT PAR LITERATURA – 3º 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.                                                                                                                                                           

 

Todos os materiais deverão estar identificados (etiquetados). 
Os materiais solicitados poderão ser reutilizados do ano anterior.  

 

ENTREGA PARA A PROFESSORA:  
14 A 18 DE FEVEREIRO. 

01 Dicionário de Língua Portuguesa (atualizado, 
conforme a nova ortografia). 
01 Caderno de 48 folhas para Inglês 
(pequeno/brochura). 
02 Cadernos de 96 folhas universitário (brochura ou 
espiral, com folhas NÃO DESTACÁVEIS). 
02 Borrachas (brancas e macias). 
02 Lápis preto (nº 2). 
01 Estojo com três divisórias (tamanho pequeno). 
01 Caixa de canetinhas hidrocor – ponta fina (12 
cores). 
01 Caixa de lápis coloridos (24 cores). 
01 Caixa de giz de cera (12 cores, pequeno). 
01 Apontador com reservatório (que a criança consiga 
abrir sozinha). 
01 Régua de 30 cm (não flexível e transparente). 
01 Tubo de cola líquida branca (90 gramas). 
01 Tubo de cola bastão (40 gramas). 
01 Tesoura sem ponta (tamanho pequeno). 
01 Caneta marca texto (qualquer cor). 

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

