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LISTA DE MATERIAIS 2023 

ANOS INICIAIS – 4º ANOS 

MATERIAL INDIVIDUAL 
IMPORTANTE: estes materiais são de uso pessoal e deverão estar identificados com o nome do 
estudante. 

• 01 caderno grande (96 folhas) para Língua Portuguesa; 

• 01 caderno grande (96 folhas) para Matemática; 

• 01 caderno grande (96 folhas): para dividir em 
Geografia, Ciências e História; 

• 01 caderno grande (48 folhas) para Produção Textual; 
• 01 caderno pequeno para Inglês; 
• 01 caderno pequeno para dividir em Educação 

Religiosa, Filosofia e Arte; 
• 01 caneta marca texto; 

 

• 01 cola bastão; 
• 01 cola líquida; 
• 01 caixa de lápis de cor; 
• 01 régua transparente 30cm; 
• 01 pasta plástica com elástico; 
• Canetas coloridas; 
• 01 conjunto de canetinhas; 
• 01 caneta azul e 01 caneta preta; 
• 03 lápis pretos; 
• 01 borracha; 
• 01 apontador; 
• 01 tesoura sem ponta (há tesoura 

para canhoto). 

AULA DE EDUCAÇÃO MUSICAL 

 

• 01 caderno pequeno pautado de música (poderá ser reaproveitado o caderno do ano anterior). 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Sistema Positivo de Ensino: COLEÇÃO ANUAL SPE 4º ANO VOL 1, 2, 3 e 4  

Valor: R$ 805,00 

Acesse o site da loja virtual e adquira o material: http://lojanaescola.com.br/lasalle-esteio           
         Frete gratuito: o período de frete gratuito vai até 23/01/2023. 
        Tutorial de compra: realizar o pedido na loja virtual é bastante simples e intuitivo. Clique aqui e verifique o 
Tutorial do Processo de Compra.   
       Atenção: você deve utilizar o mesmo acesso (login e senha) dos anos anteriores, caso você o tenha. Se 

esqueceu sua senha, clique em “esqueceu sua senha?” para redefini-la.  

• Programa Bilíngue “We are La Salle” - Editora: Cambridge. 

• Kid's Box Level 3 Student's Book American English 2nd Edition.  
• Kid's Box Level 3 Workbook with Online Resources American English 2nd Edition. 

      Valor total: R$ 283,00 

• Plantão de Vendas no Colégio: de 06/02 a 03/03/2023, das 8h às 12h e das 13h às 18h. 

LIVROS DE LITERATURA INFANTIL 

A partir de 2023, as leituras obrigatórias serão contempladas pela plataforma 🌳 Árvore de Livros 🌳. Acesse o passo 

a passo, abaixo, e saiba como adquirir o programa e as leituras obrigatórias em formato digital:  
  
a) Acesse o site: https://www.arvore.com.br/ (a compra estará disponível a partir de janeiro de 2023). 
  
b) Clique em “ENTRAR” e no campo login, insira o e-mail do estudante @soulasalle para cadastro; 

http://lojanaescola.com.br/lasalle-esteio
https://drive.google.com/file/d/1mND6b4WVC0Uygy5zTN0tbldO2JEY5qTu/view?usp=sharing
https://www.arvore.com.br/
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c) Em seguida, insira a senha padrão “arvore12345”; 
  
d) Proceda o pagamento do valor de R$ 56,00 parcelado no cartão em 10x ou boleto bancário; 
  
e) Após o primeiro acesso, é recomendada a alteração da senha padrão para uma senha pessoal. 
  

Leituras obrigatórias de 2023: 

1º semestre: Alice no país das maravilhas. Autor: Lewis Carroll. Editora: Girassol, 1ª edição, 2021. 
 

2º semestre: Reinações de Narizinho. Autor: Monteiro Lobato. Editora: Ciranda Cultural, 1ª edição, 2021. 
 

Importante: as leituras obrigatórias podem ser adquiridas no formato físico. A escolha da aquisição/formato 
é optativa, entretanto, o programa “Árvore de Livros” deve ser adquirido mesmo para os pais que realizarem 
a compra dos livros no formato físico, pois o programa será utilizado, pelos professores, durante todo o ano 
letivo para fins pedagógicos.  

UNIFORME 

• Plantão de vendas no Colégio “La Salle Store”:  De 10/01 a 10/03/2023, no 
horário das 8h às 12h e das 13h às 18h.  

                                      OBSERVAÇÕES 

*Apostilas/livros didáticos são obrigatórios, conforme contrato escolar cláusula 5ª, 
parágrafo 6º. 
*Outros materiais poderão ser solicitados, conforme o desenvolvimento dos projetos 
pedagógicos. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO PARA OS ESTUDANTES: dia 13/02/2023 (segunda-feira). 
Maiores informações serão encaminhadas, posteriormente, através de comunicado via 
e-mail. 

 


