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Língua Portuguesa: Porta Aberta para o Mundo - Língua Portuguesa - 1º ano – 2019
– Isabella Carpaneda – FTD – ISBN: 7898683430381.
Matemática: Porta Aberta para o Mundo - Matemática - 1º ano – 2019 – Marília
Centurión, Júlia La Scala e Arnaldo Rodrigues - FTD. ISBN: 7898683430435.
Ciências: Porta Aberta para o Mundo - Ciências - 1º ano – 2019 – Ângela Gil, Sueli
Fanizzi e Olga Gil – FTD – ISBN: 7898683430480.
Geografia: Porta Aberta para o Mundo - Geografia - 1º ano – Edilson Adão Cândido
da Silva - 2019 - FTD - ISBN 7898683430589
História: Porta Aberta para o Mundo - História - 1º ano – Alfredo Boulos Júnior 2019 - FTD - ISBN 7898683430534
Educação Financeira: Programa oficina das finanças na escola – Vol. 1 – Carolina
Simões Lopes Ligocki, Silvana Maria Silva Iunes – 3° ed. – 2020 – Editora: Oficina –
ISBN 978-65-86833-07-2.
Programa Bilíngue We Are La Salle: Super Minds Starter SB W DVD-ROM (UK) ISBN: 9780521148528.
Super Minds Starter WB - ISBN: 9780521148535. (ADQUIRIDO NO LA SALLE STORE
DO COLEGIO).
Projeto Mind Maker – Pensamento Computacional.
Primeiro Semestre = Caderno de Criação MK0-1 (Em Inglês)
Segundo Semestre = Caderno de Criação MK0-2 (Em Inglês)

Obs.: o valor do material do Mind Maker está em negociação com o fornecedor.

LIVROS LITERÁRIOS




Um lugar para Eduardo – Autora: Béatrice Gernot – Editora: FTD. ISBN 9788596011914
Pê, o pato diferente – Autora: Regina Rennó – Editora: FTD. ISBN 9788596021593
Meu bicho de estimação – Autora: Yolanda Reyes – Editora: FTD. ISBN 9788532283597
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

Quantidade

Discriminação

01

Agenda (exclusiva La Salle)
Será entregue ao estudante, em sala de aula, na
primeira semana de aula. Deverá ser preenchida
com todos os dados pessoais do estudante e do
responsável. Seu uso é obrigatório.

01

Bloco de folhas de TEXTURA VISUAL.

01

Bloco de folhas de MOLDURA.

01

Caderno Universitário (capa dura) – 1x1 broxura
96 folhas.

01

01

Plano de Execução
Registro de avisos, conteúdos e atividades de casa

Cadernos meia pauta (capa dura) – 96 folhas.

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,
em todos os componentes curriculares.
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,
em todos os componentes curriculares.
Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de
exercícios e produções.
Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de
exercícios e produções.

Caderno de desenho (capa dura – Inglês) – 50
folhas.

Material de uso individual, utilizado para o desenvolvimento de
exercícios e produções.

02
02
01
03

01

01
02
01

Gibis (Turma da Mônica).
Revista Passatempo.
Pasta com elástico identificada (tamanho A4 Amarela).
Pasta papelão amarela com grampos.
Estojo completo: lápis de cor, 2 lápis grafites nº 2,
borracha, tesoura sem ponta, 2 tubos grandes de
cola em bastão, apontador com depósito e régua
rígida - 30 cm transparente (todos identificados) manter na mochila.
Garrafa de uso diário e obrigatório para água.
Canetas retroprojetor (ponta fina 1 e média 1).
Material de Matemática: 1 fita métrica e 1
saquinho com material dourado (individual)
identificar cada peça em casa.

02

Tubo de cola branca – 110g.

01

Caixa de giz de cera.

Trabalhar leitura e produções de acordo com gênero textual.
Trabalhar leitura e produções, estimular o pensamento criativo.
Envio de atividades em folha para casa.
1 pasta por trimestre para entrega das atividades desenvolvidas.
Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,
em todos os componentes curriculares.
Hidratação pessoal.
Identificação de materiais plásticos individuais.
Utilização em atividades que possibilitam a construção do
raciocínio lógico matemático do Sistema de Numeração Decimal e
diferentes operações.
Material para uso individual em todos os componentes
curriculares.
Material para uso individual em todos os componentes
curriculares.

01

Jogo pedagógico (quebra-cabeça, lego, jogo da
memória...).
Pacotes de etiquetas adesivas (bolinhas
coloridas).
Pincel nº 8 (chato).

01

Pincel nº 14 (chato).

Desenvolvimento em tela pintura e colagem.

01

Rolinho de pintura.

Desenvolvimento em tela pintura e colagem.

01

Tela para pintura (30x40).

Aplicação de Técnicas de pintura.

01
01

Desenvolvimento de atividades sociais e cognitivas.
Desenvolvimento de atividades de coordenação motora.
Desenvolvimento em tela pintura e colagem.

MATERIAIS DE ARTES
Quantidade

Discriminação

Plano de Execução

01

Blocos A3 branco – gramatura 120 a 140.

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,
em todos os componentes curriculares.

01

Bloco A3 colorido.

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,
em todos os componentes curriculares.

01

Bloco criativo papaer.

Desenvolvimento de atividades individuais, ao longo do ano letivo,
em todos os componentes curriculares.

01

Bloco de cartolina A4 branca.

Colagem de cartões, recortes e dobraduras.

01

Fita Kraft marron.

Identificação de materiais plásticos individuais e atividades.

Papel adesivo transparente.

Identificação de materiais plásticos individuais e atividades.

01

Potes de tinta guache – preto e branco (500ml).

Atividades de pintura.

01

Rolo de fita colorida (tecido).

Desenvolvimento de atividades de recorte e colagem.

03

Potes de massa de modelar 500g.

Desenvolver a coordenação motora produzindo arte com massinha.

01m

ORIENTAÇÕES
O MATERIAL DE USO INDIVIDUAL e o MATERIAL DE ARTE, deverão ser entregues
no segmento, dias 20 e 21/01/2022 e 24 a 28/01/2022.
Horário: das 8h às 11h – das 14h às 17h.
Observação:
• MATERIAL DE USO INDIVIDUAL – Solicitamos identificação em TODO o material, com nome completo e a turma do estudante.
• MATERIAL DE ARTE – Identificar SOMENTE A SACOLA com o nome completo e a turma do estudante e entregar no segmento.
• Solicitamos a verificação da edição dos livros da lista de material.
• Não será permitido o uso de fichário.
• Os livros e cadernos ficarão em casa. Enviar para o colégio de acordo com a grade horária da turma.
• Trazer os papéis abertos.
• Não receberemos o material no 1º dia de aula. Todo o material será rigorosamente conferido no ato da entrega.
• O uso do uniforme completo é obrigatório, inclusive agasalho identificar com a caneta de tecido ou bordar o nome do (a) aluno (a), e o
tenis (qualquer marca).
• Não será permitido customização/modificação do uniforme.
• Uniforme Escolar: La Salle Store localizado no Colegio La Salle Brasília ou em nossa loja online: www.lojapluriforme.com.br/rede-lasalle/.
• Agenda – modelo próprio (será oferecida pelo Colégio no início das aulas).
• A grade horária será enviada na primeira semana de aula, na agenda do aluno.
• Poderão solicitados ao longo do ano:
 Alimentos para a realização de práticas culinárias;
 Ilustrações ou objetos para projetos pedagógicos;
 Materiais para dramatização (roupas, óculos, bolsas etc);
 Sucatas, revistas para recortes, rótulos ou embalagens;
 Taxas para saída de campo, peças teatrais, entre outros;
 Materiais para Feira do Conhecimento, Feira de Arte e Cultura e Festa junina;
 Projeto Literário 2022.

