
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021

ENSINO FUNDAMENTAL I

- 2º ANO -

LIVRO - PROGRAMA BILÍNGUE:

LIVROS DIDÁTICOS - FTD:

LIVRO - PARADIDÁTICO:

MATERIAL DE USO DIÁRIO:

                             E-mail: storecaxias@lasalle.org.br

Prazo para compra: a partir de dezembro, com data a ser informada no site da escola.

                             Telefone: (54) 99953.2238

‘‘AMERICAN KID’S BOX 1’’ 

- American Kid’s Box 1 | Activity Book | Updated 2nd Edition | ISBN: 9781316627167

- American Kid’s Box 1 | Student’s Book | Updated 2nd Edition | ISBN: 9781316627501

Onde comprar? No La Salle Store Caxias (Rua Marquês do Herval, 1754 - Centro)

Ä Matemática 2 - Joamir Roberto de Souza

Ä Português 2 - Isabella Pessôa de Melo Carpaneda

Ä Ciências 2 - Ângela Bernardes de Andrade Gil e Sueli Fanizzi

Como comprar? Conferir as instruções no Anexo 1, ao final desta lista.

O pagamento será feito em dinheiro, ou no cartão.

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

Horário: das 07h30 às 17h30

Onde comprar? A venda do livro paradidático acontecerá na Escola, diretamente pela Editora SM, nos 

seguintes dias: 22 de janeiro | 03 e 26 de fevereiro.

¨ 01 tesoura de ponta arredondada

¨ 01 tubo de cola lavável

¨ 01 Material Dourado, em madeira individual, de 62 peças. Somente até a centena (ficará dentro da 

mochila, providenciar uma embalagem resistente ou estojo para organizá-lo.)

¨ 01 bloco de folhas pautadas

¨ 01 caixa de lápis de cor (não aquarelável)

¨ 01 estojo simples contendo: 01 lápis preto, 01 borracha branca macia e 01 apontador

¨ 01 régua transparente, de 30cm, rígida

¨ 01 conjunto de canetinhas hidrográficas - ponta pincel

¨ 01 caderno de 96 folhas, grande, brochura, capa dura, sem adesivo ou desenho nas folhas. Repor 

outro quando necessário

¨ 01 caderno de caligrafia pequeno, capa dura

¨ 01 caderno de 96 folhas, grande, brochura, capa dura, sem adesivos ou desenho nas folhas, para 

Língua Inglesa

AGENDA:

Reunião de Pais:

11 de fevereiro | quinta-feira

17h15: Reunião de Pais no Auditório,

com a Supervisão e a Coordenação.

17h45: Reunião de Pais com a Professora, 

sem a presença do aluno, na sala de aula.

Trazer o material escolar do aluno, já identificado.



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.

Primeiro Dia Letivo:

17 de fevereiro | quarta-feira
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