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• 1 Almofada 
• 1 Caixa de bastão de cera/grosso 
• 1 Caixa organizadora 20 litros
• 1 Camiseta de manga comprida, 

tamanho adulto, para usar nas aulas de 
pintura 

• 1 Cartolina color set
• 2 Colas glitter 
• 2 Colas coloridas
• 1 Copo com tampa e bico para beber  
• 1 Folha de papel crepom
• 1 Folha de papel laminado
• 1 Lenço umedecido
• 1 Mamadeira 
• 1 Pacote de folhas de desenho A3 120g
• 1 Pacote de folhas de desenho A4 120g
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 3 Pacotes de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pacote de palitos de picolé
• 1 Pacote de lantejoula grande
• 1 Pasta polionda, tamanho A4

• 1 Pincel Nº 14
• 1 Pomada para assadura
• 3 Potes de 250gr de tinta têmpera
• 1 Tela de pintura (30X30)
• 2 Tubos de cola branca - 90 gramas

Devem constar na mochila diariamente:
• 1 Chupeta com protetor (para as 

crianças que utilizarem)
• Nécessaire com  escova de dente 

infantil, pente/escova de cabelo
• 1 Pacote de fraldas 
• 1 Sacola para acondicionar roupa suja
• 1 Toalha pequena
• 1 muda de roupa extra 

Portfólio: Será solicitado um valor para a 
aquisição do portfólio anual.

Observação: Materiais diferentes poderão 
ser solicitados no decorrer do ano letivo 
para a realização de atividades específicas.

EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE I - USO INDIVIDUAL
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Almofada 
• 1 Caixa de bastão de cera (pequeno)
• 2 Caixas de massinha de modelar
• 1 Camiseta de manga comprida, 

tamanho adulto, para usar nas aulas de 
pintura

• 1 Cartolina color set
• 2 Colas glitter
• 2 Colas coloridas
• 1 Folha de papel crepom
• 1 Folha de papel laminado
• 1 Pacote de folhas de desenho A3 120g
• 1 Pacote de folhas de desenho A4 120g
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 1 Pacote de lantejoula grande
• 3 Pacotes de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pacote de palito de picolé colorido
• 1 Pasta polionda tamanho A4
• 1 Pincel nº 14
• 1 Pote de tinta acrílico para pintura de 

tela
• 1 Pote (sorvete) decorado com nome 

para guardar o material 
• 2 Potes de 250gr de tinta têmpera
• 1 Tela de pintura (30X30)
• 2 Tubos de cola branca - 90 gramas

Devem constar na mochila diariamente:
• 1 Guardanapo de tecido (para uso 

diário no lanche escolar)
• 1 Lenço umedecido
• Nécessaire com escova de dente 

infantil, pente/escova de cabelo
• 1 Pacote de fraldas (para criança que 

ainda usa fralda)
• 1 Pomada para assadura
• 1 Sacola para acondicionamento de 

roupa suja
• 1 Toalha pequena 
• 1 muda de roupa extra 

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.

EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE II - USO INDIVIDUAL
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.



• 1 Caixa de bastão de cera (pequeno e 
grosso)

• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 2 Caixas de massa de modelar (12 

cores) 
• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Camiseta, tamanho adulto, para usar 

nas aulas de pintura
• 1 Caneca plástica
• 2 Colas coloridas
• 2 Colas glitter
• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 

grossa (12 cores)
• 1 Folha colorida de papel cartaz
• 1 Folha de papel crepom 
• 1 Pacote de folhas de desenho A3 120g
• 1 Pacote de folhas de desenho A4 120g
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 2 Pacotes de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pacote de lantejoula GG
• 1 Pacote de palitos de picolé
• 1 Papel laminado
• 1 Pasta polionda (tamanho ofício - 

larga)
• 1 Pincel nº 6
• 1 Pincel nº 14 (grosso)
• 1 Pote (sorvete) com nome para 

guardar o material 
• 3 Potes de 250gr de tinta têmpera
• 1 Tela para pintura (30X30)
• 1 Tesoura sem ponta
• 2 Tubos de cola branca (90 gramas) 

Devem constar na mochila diariamente:
• 1 Guardanapo de tecido (para uso 

diário no lanche escolar)
• 1 Nécessaire com Kit de cabelo
• 1 Muda de roupa extra 
• 1 Toalha pequena com nome

Materiais Didáticos: 
1. Kit da Escola da Inteligência 
2. We are La Salle (Programa Bilíngue). 

Livro: Greenman & The Magic Forest 
Pupil’s Book Starter - Cambridge 
University Press

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Portfólio: Será solicitado um valor para a 
aquisição do portfólio anual.

Observações:
• Materiais diferentes poderão ser 

solicitados no decorrer do ano letivo 
para a realização de atividades 
específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

EDUCAÇÃO INFANTIL – CRECHE III - USO INDIVIDUAL
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Apontador
• 1 Aquarela 12 cores
• 1 Caderno de desenho, capa dura, 

grande, com 96 folhas
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de bastão de cera/ pequeno  

(12 cores)

• 2 Caixas de massa de modelar (12 
cores) 

• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Camiseta, tamanho adulto, para usar 

nas aulas de pintura
• 2 Colas glitter
• 2 Colas coloridas 

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ – ESCOLA I - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.
 
Portfólio: Será solicitado um valor para a 
aquisição do portfólio anual.

Observação: Materiais diferentes poderão 
ser solicitados no decorrer do ano letivo para 
a realização de atividades específicas.



• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 
grossa (12 cores)

• 1 Estojo grande com divisória 
• 1 Folha de papel celofane colorido
• 1 Lápis preto nº 2 com borracha
• 2 Pacotes de folhas de desenho A3 120g
• 2 Pacotes de folhas de desenho A4 120g
• 2 Pacotes de folhas de ofício branca A4
• 2 Pacotes de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pacote de palito de picolé colorido
• 1 Papel crepom de cor primária
• 1 Pasta polionda (tamanho ofício - 

larga)
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (grosso)
• 1 Pote de 250gr de tinta tempera (cores 

primárias)
• 1 Revista para recorte
• 1 Tela de pintura (30X30)
• 1 Tesoura sem ponta
• 2 Tubos de cola branca 90 gramas
• 1 Tubo de cola bastão - 40 gramas

Devem constar na mochila diariamente:
• 1 Guardanapo de tecido (para uso 

diário no lanche escolar)
• 1 Kit de cabelo
• 1 muda de roupa extra 
• 1 Toalha pequena

Materiais Didáticos:
1. Kit da Escola da Inteligência 
2. We are La Salle (Programa Bilíngue). 

Livro: Greenman & The Magic Forest 
Pupil’s Book A - Cambridge University 
Press  

3. Plataforma Matific

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Portfólio: Será solicitado um valor para a 
aquisição do portfólio anual.

Observações:
• Materiais diferentes poderão ser 

solicitados no decorrer do ano letivo 
para a realização de atividades 
específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

EDUCAÇÃO INFANTIL – PRÉ – ESCOLA II - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Alfabeto Madeira (80 peças)
• 1 Apontador
• 1 Borracha branca, macia e sem cheiro
• 1 Caderno meia pauta 96 folhas espiral
• 1 Caixa de lápis de cor de 12 cores 
• 2 Caixas de massa de modelar (12 

cores)
• 1 Caixa de sapato encapada
• 1 Caixa organizadora pequena (7,5 

litros)
• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Camiseta, tamanho adulto, para 

usar nas aulas de pintura (colocar uma 
etiqueta com nome)

• 1 Conjunto canetas hidrocor ponta 
grossa (12 cores)

• 1 Estojo grande com divisórias
• 1 Folha papel crepom
• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Pacote de folhas de desenho A3 120g

• 1 Pacote de folhas de desenho A4 120g
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 1 Pacote de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pacote de lantejoula GG
• 1 Pacote de palito de picolé
• 1 Pasta polionda (tamanho ofício – 

larga)
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (grosso)
• 1 Revista para recorte
• 1 Tela de pintura (30X30)
• 1 Tesoura sem ponta
• 2 Tubos de cola branca (90 gramas)
• 2 Tubos de cola colorida
• 2 Tubos de cola gliter

Devem constar na mochila diariamente:
• 1 Guardanapo de tecido (para uso 

diário no lanche escolar)
• 1 muda de roupa extra 



1º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Apontador com reservatório
• 2 Borrachas brancas, macias e sem 

cheiro
• 2 Cadernos pautados, tipo brochura de 

capa dura, tamanho universitário, 96 
folhas, folhas sem picote, sem desenho 
e imagens 

• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de material dourado
• 2 Caixas de massa de modelar (12 

cores) - separar um pote para guardar 
as massinhas, após aberta

• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Camiseta tamanho adulto

ou avental de plástico para usar nas 
aulas de pintura

• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 
grossa (12 cores)

• 1 Conjunto de alfabeto móvel em 
madeira

• 1 Estojo grande 
• 3 Lápis preto nº 2
• 1 Pacote de folhas de desenho A3 120g
• 1 Pacote de folhas de desenho A4 120g
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 1 Pacote de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 50 Palitos de picolé 
• 1 Pincel nº 06 ou 07 (chato)

• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tela de Pintura 30x30
• 2 Tubos de cola bastão (40 gramas)

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. We are La Salle (Programa Bilíngue): 

Kid’s Box Starter Class Book with CD-
ROM American English 2nd Edition

3. Plataforma Matific

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• Não serão aceitos fichários nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano);

• Materiais diferentes poderão ser 
solicitados no decorrer do ano letivo para 
a realização de atividades específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

Materiais Didáticos: 
1. Kit da Escola da Inteligência 
2. We are La Salle (Programa Bilíngue).

Livro: Greenman & The Magic Forest 
Pupil’s Book B - Cambridge University 
Press  

3. Plataforma Matific

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 

de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Portfólio: será solicitado um valor para a 
aquisição do portfólio anual.

Observações:
• Materiais diferentes poderão ser 

solicitados no decorrer do ano letivo 
para a realização de atividades 
específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.



3º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Apontador com reservatório
• 1 Borracha branca macia e sem cheiro
• 1 Caderno grande, capa dura, com 96 

folhas
• 2 Cadernos pequenos, com 48 folhas
• 1 Caixa de giz de cera, bastão curto (12 

cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 2 Caixas de massinha de modelar (12 

cores)
• 1 Caixa de material dourado (somente 

para alunos novos)
• 1 Caneta marca texto
• 1 Caneta permanente
• 1 Caneta giz líquida neon

• 1 Conjunto canetas hidrocor ponta 
grossa (12 cores)

• 1 Estojo grande
• 25 Folhas de desenho A3 120g
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 2 Lápis pretos nº 2
• 1 Pasta catálogo, com 20 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Pasta fina transparente com elástico 

(uso diário)
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 1 Pacote de folhas coloridas tamanho 

A4 - 180g 
• 1 Pacote de palitos de picolé
• 1 Régua de 30 cm (não flexível)

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Apontador com reservatório
• 1 Borracha branca e macia
• 2 Cadernos pautados brochura de capa 

dura, tamanho universitário, 96 folhas,  
folhas sem picote, sem desenho e 
imagens

• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 2 Caixas de massa de modelar (12 

cores) - separar um pote para guardar 
as massinhas, após aberta

• 1 Caixa de material dourado - individual
• 1 Camiseta tamanho adulto

ou avental de plástico para usar nas 
aulas de pintura

• 1 Conjunto canetas hidrocor ponta 
grossa (12 cores)

• 1 Conjunto de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Estojo grande
• 25 Folhas de desenho A3 120g
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Pasta catálogo, com 20 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 2 Pacotes de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pacote de palito de picolé
• 1 Pincel nº 08
• 1 Régua de 30 cm (não flexível)
• 1 Tesoura sem ponta

• 1 Tela de Pintura 30x30
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas 
• 1 Tubo de cola bastão - 40 gramas

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. We are La Salle (Programa Bilíngue): 

Kid’s Box Level 1 Student’s Book 
American English 2nd Edition

 Kid’s Box Level 1 Workbook with Online  
 Resources American English 2nd Edition

3. Plataforma Matific

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• Não serão aceitos fichários nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano);

• Materiais diferentes poderão ser 
solicitados no decorrer do ano letivo para 
a realização de atividades específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.



4º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Apontador com reservatório
• 1 Borracha branca, macia e sem cheiro
• 4 Cadernos, grandes, capa dura, com 96 

folhas
• 2 Cadernos, pequenos, com 48 folhas
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de massa de modelar (12 cores)
• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Camiseta tamanho adulto ou avental 

de plástico para usar nas aulas de 
pintura

• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 
fina (12 cores)

• 5 Folhas quadriculadas (malha)
• 25 Folhas de desenho A3 120g
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 1 Pasta catálogo, com 30 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 1 Pacote de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (grosso)
• 1 Régua de 30 cm (não flexível)
• 1 Tela de pintura (30x30)

• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo cola bastão - 90 gramas
• 2 Tubos cola branca - 90 gramas

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. We are La Salle (Programa Bilíngue):

 Kid’s Box Level 2 Student’s Book         
 American English 2nd Edition
 Kid’s Box Level 2 Workbook with Online  
 Resources American English 2nd Edition

3. Plataforma Matific

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

- Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.

• 1 Tela de Pintura (30X30)
• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas 
• 1 Tubo de cola bastão - 40 gramas

Material Individual para Arte: 
• 1 Caixa de tinta têmpera  (12 cores)
• 1 Caixa plástica (maleta) com alça - 

4,2 litros
• 1 Camiseta tamanho adulto ou 

avental de plástico para usar nas aulas 
de pintura

• 1 Pano para limpeza do pincel 
• 1 Pincel nº13 ou nº14 
• 1 Pote para água para limpeza do 

pincel

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. We are La Salle (Programa Bilíngue):

Kid’s Box Level 2 Student’s Book 
American English 2nd Edition
Kid’s Box Level 2 Workbook with Online 
Resources American English 2nd Edition

3. Plataforma Matific

Dicionário:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

- Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• Não serão aceitos fichários nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 
5º ano);

• Materiais diferentes poderão ser 
solicitados no decorrer do ano letivo 
para a realização de atividades 
específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.



6º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Lista e materiais de Arte 
• 1 Apontador
• 1 Borracha
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores) 
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 

fina (12 cores)

• 5 Folhas branca(s), tamanho A3
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Lápis preto nº 6B
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (largo e chato)
• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas

5º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

• 1 Apontador com reservatório
• 1 Borracha branca, macia e sem cheiro
• 4 Cadernos grandes, capa dura, com 96 

folhas
• 2 Cadernos, pequenos, com 48 folhas
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de tinta têmpera com 12 cores
• 1 Camiseta tamanho adulto ou avental 

de plástico para usar nas aulas de 
pintura

• 2 Canetas (azul e preta)
• 1 Conjunto canetas hidrocor ponta fina 

(12 cores)
• 25 Folhas de desenho A3 120g
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 1 Pacote de folhas de ofício branca A4
• 1 Pacote de folhas coloridas tamanho 

A4 180g 
• 1 Pasta catálogo, com 30 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (grosso)
• 1 Régua de 30 cm (não flexível)
• 1 Tesoura sem ponta
• 2 tubos de cola branca - 90 gramas

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. We are La Salle (Programa Bilíngue):

 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

3. Plataforma Matific

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

- Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros
* Será utilizado a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• Não serão aceitos fichários nos Anos 

Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º 
ano);

• Materiais diferentes poderão ser 
solicitados no decorrer do ano letivo para 
a realização de atividades específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• Não serão aceitos fichários nos Anos Iniciais 

do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano);

• Materiais diferentes poderão ser solicitados 
no decorrer do ano letivo para a realização 
de atividades específicas;

• O uso obrigatório do material didático 
em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.



8º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Lista e materiais de Arte 
• 1 Apontador
• 1 Borracha
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 

fina (12 cores)
• 5 Folhas branca(s), tamanho A3
• 25 Folhas de desenho A4 120g

• 1 Lápis preto nº 6B
• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Pasta catálogo, com 20 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (largo e chato)
• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino 

7º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Lista e materiais de Arte 
• 1 Apontador
• 1 Borracha
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 

fina (12 cores)
• 5 Folhas branca(s), tamanho A3
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 1 Lápis preto nº 6B
• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Pasta catálogo, com 20 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino 
2. We are La Salle (Programa Bilíngue): 

Uncover Level 2 Student’s Book with 
Online Workbook and Online Practice

3. Aplicativo Árvore de Livros

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

- Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros: os títulos 
serão indicados a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

Materiais Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino 
2. We are La Salle (Programa Bilíngue): 

Uncover Level 1 Student’s Book with 
Online Workbook and Online Practice

3. Aplicativo Árvore de Livros

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

- Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros: os títulos 
serão indicados a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.



ENSINO MÉDIO - 1ª SÉRIE 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Material Escolar:
• 1 jaleco branco de manga comprida

Material Escolar de Artes:
• 1 Apontador
• 1 Borracha
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 

fina (12 cores)
• 5 Folhas branca(s), tamanho A3
• 25 Folhas de desenho A4 120g

• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas

Livros Didáticos: 
1. Sistema Positivo de  Ensino
2. Aplicativo Árvore de Livros
3. Programa Bilíngue: Think Level 1 

Student’s Book with Interactive eBook 
American English 2nd Edition. Think 
Level 1 Workbook with Digital Pack 
American English 2nd Edition.

9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL  - USO INDIVIDUAL 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Lista e materiais de Arte 
• 1 Apontador
• 1 Borracha
• 1 Caixa de giz de cera (12 cores)
• 1 Caixa de lápis de cor (12 cores)
• 1 Caixa de tinta têmpera (12 cores)
• 1 Conjunto de canetas hidrocor ponta 

fina (12 cores)
• 5 Folhas branca(s), tamanho A3
• 25 Folhas de desenho A4 120g
• 1 Lápis preto nº 6B
• 2 Lápis preto nº 2
• 1 Pasta catálogo, com 20 sacos 

plásticos, tamanho A4
• 1 Pincel nº 13 ou 14 (largo e chato)
• 1 Tesoura sem ponta
• 1 Tubo de cola branca - 90 gramas

Livros Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino 
2. We are La Salle (Programa Bilíngue): 

Uncover Level 4 Student’s Book with 

Online Workbook and Online Practice
3. Aplicativo Árvore de Livros

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
• Plataforma Árvore de Livros: os títulos 

serão indicados a partir do início do ano 
letivo.

• Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme 
os projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

2. We are La Salle (Programa Bilíngue): 
Uncover Level 3 Student’s Book with 
Online Workbook and Online Practice

3. Aplicativo Árvore de Livros

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
Plataforma Árvore de Livros: os títulos 
serão indicados a partir do início do ano 
letivo.
Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme os 
projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.



ENSINO MÉDIO - 3ª SÉRIE 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Material Escolar:
1 jaleco branco de manga comprida 

Livros Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. Aplicativo Árvore de Livros
3. Programa Bilíngue: Think Level 3 

Student’s Book with Interactive eBook 
American English 2nd Edition.Think 
Level 3 Workbook with Digital Pack 
American English 2nd Edition

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês /Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
• Plataforma Árvore de Livros: os títulos 

serão indicados a partir do início do ano 
letivo.

• Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme 
os projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

ENSINO MÉDIO - 2ª SÉRIE 
Todo o material deve estar identificado com o nome completo do aluno.

Material Escolar:
• 1 jaleco branco de manga comprida

Livros Didáticos: 
1. Sistema Positivo de Ensino
2. Aplicativo Árvore de Livros
3. Programa Bilíngue: Think Level 2 

Student’s Book with Interactive eBook 
American English 2nd Edition. Think 
Level 2 Workbook with Digital Pack 
American English 2nd Edition

Dicionários:
2. Minidicionário da Língua Portuguesa 

Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês /Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
• Plataforma Árvore de Livros: os títulos 

serão indicados a partir do início do ano 
letivo.

• Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme 
os projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.

Dicionários:
1. Minidicionário da Língua Portuguesa 

Atualizado conforme o Novo Acordo 
Ortográfico.

2. Minidicionário de Inglês/Português - 
Português/Inglês.

Indicações das Leituras:
• Plataforma Árvore de Livros: os títulos 

serão indicados a partir do início do ano 
letivo.

• Será solicitado a aquisição de um livro 
de literatura, por semestre, conforme 
os projetos desenvolvidos nas turmas.

Observações:
• O uso obrigatório do material didático 

em sala de aula será a partir do dia 
24/02/2023.
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