
                  

 

Lista de Material e Orientações - 2022 
 

6º, 7º, 8º e 9º Ano - Ensino Fundamental II 
 

Srs. Pais, Responsáveis e Alunos,  

O Ensino Fundamental II possui como objetivo a formação de alunos com capacidade crítica, 
autônomos e responsáveis, que fundamentem a construção do saber por meio de vivências e 
reflexões. A aprendizagem acontece de maneira interativa, fundamentada na busca de soluções e 
na compreensão da realidade. O Colégio La Salle São Carlos, nesta etapa de formação dos seus 
alunos, realiza várias atividades para ajudá-los neste processo que, no início do ano letivo de 2022, 
serão apresentadas.  

 
A seguir algumas orientações para melhor aproveitamento:  
 

  Para as aulas da grade curricular, o aluno precisará de caderno espiral para cada disciplina (podendo 

utilizar caderno com divisão), estojo, lápis, borracha, canetas e outros materiais de uso particular, de 

acordo com a organização do aluno. Durante o ano letivo, poderão ser solicitados outros materiais 

pelos professores, de acordo com a necessidade das aulas;   

 

 Ressaltando o caráter formativo relacionado ao consumo consciente do material, sugerimos que 
reaproveitem os materiais de 2021, citados acima, que ainda se encontrem em boas condições de 
uso. Dessa forma, é possível ajudar o planeta e a economia financeira da família; 
 

 O material deverá ser etiquetado com a identificação do aluno (nome e série); 
 

  Os(as) alunos(as) receberão a AGENDA LA SALLE  2022 na primeira semana de aula e essa 
será de uso OBRIGATÓRIO durante o ano letivo; 

 

 O material didático do Sistema COC e o material didático do Programa Bilíngue, utilizado por 

alunos do 6º ao 9° ano EF, serão comercializados pela empresa A6, por meio da “Lista de 

Material Online”. Os pais poderão fazer a compra via online, pelo site 

www.listadematerialonline.com.br  ou por telefone (16) 39411643. Para obter mais informações 

referentes à forma de aquisição do material didático e da apostila COC consulte o Site do Colégio 

(Comunicado Matrículas e Rematrículas 2022);  

 

  Conforme artigo 90, inciso IV do Regimento Escolar do Estabelecimento, é dever do aluno 
“apresentar-se na ESCOLA DEVIDAMENTE UNIFORMIZADO”; 
 

 Uniforme do Ensino Fundamental II: camiseta azul marinho (modelo novo); parte de baixo: azul 
marinho (liso, sem estampa, sem rasgos); calçado: não é permitido usar chinelo, rasteirinha, crocs 
ou similares, durante o horário regular de aula e nas atividades extras, sendo assim, todos os 
alunos deverão usar sempre tênis ou sapato fechado; 

 

  O uniforme escolar pode ser adquirido no estabelecimento credenciado: Sarracena 
Confecções – Rua: Antônio Blanco, 473 – Vila Costa do Sol – São Carlos – Telefone: (16) 
3361.2249. Horário de Funcionamento: Segunda à sexta-feira das 9h às 16h. 

 

 Outros esclarecimentos diretamente no Colégio La Salle, pelo telefone (16) 2107-5100 ou 

pelo e-mail atendimento.saocarlos@lasalle.org.br; 
 

 Os livros paradidáticos solicitados abaixo, visam a atender às atividades educacionais desenvolvidas 
ao longo do ano letivo. Temos exemplares deles disponíveis na Biblioteca do Colégio e eles também 
podem ser encontrados em outras bibliotecas da cidade e até na internet. A maioria dos livros 
paradidáticos solicitados para 2022 foram utilizados em 2021, possibilitando a troca de obras entre 
os alunos. 

http://www.listadematerialonline.com.br/
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LIVROS PARADIDÁTICOS – 2022 
 

SÉRIE 6° ANO 7° ANO 8° ANO 9° ANO 

1° 
TRIMESTRE 

A ilha perdida 

Maria José Dupré 
Editora Ática 

O escaravelho do diabo 

Lucia Machado de 
Almeida 

Editora Ática 

A droga da obediência 

Pedro Bandeira 
Editora Moderna 

 

A droga da Amizade 

Pedro Bandeira 
Moderna 

 

1° 
TRIMESTRE 

 O outro lado da ilha 

José Maviael Monteiro 
Editora Ática 

Manobra Radical 

Edith Modesto 
Editora Ática  

A droga do amor 

Pedro Bandeira 
Editora Moderna 

 

 

2° 
TRIMESTRE 

Os barcos de papel 

José Maviael Monteiro 
Editora Ática  

Estranhas Luzes no 
bosque 

Stella Carr 
Editora Scipione 

Droga de americana 

Pedro Bandeira 
Editora Moderna 

Extraordinário 

JR Palacio 
Intrínseca 

2° 
TRIMESTRE 

Capitão Mimo  

Alexandre Boide 
Editora VR 

O pequeno Príncipe 

Antonio de Saint-Exupéry 
Editora FTD 

 

To be or not to be 

Machado de Assis 
 

 

 

3° 
TRIMESTRE 

O senhor das águas 

Rosana Bond 
Editora Ática  

Na ilha do dragão 

Maristela Alves dos 
Santos 

Editora Ática 

 
O cão de Baskerville 

Sir Arthur Conan Doyle 
Editora Ática 

Alice no país das 
maravilhas 

Lewis Carroll  
Autêntica   

3° 
TRIMESTRE 

Viagens de Gulliver 

Jonathan Swift 
Tradução e adaptação: 

Claudia Lopes 
Editora Ática 

Eles morrem, você 
mata! 

Stella Carr 
Editora Moderna 

 

O espelho 

Machado de Assis 
 
 

 

 

-  Os contos de Machado de Assis podem ser retirados de qualquer editora, sob o título: Contos de Machado de Assis. 

 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL 


