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1 caderno universitário, capa dura, com 96 folhas (Aula)
2 cadernos pequenos com 48 folhas, capa dura (tema e Inglês)
2 lápis pretos
2 borrachas brancas
1 apontador (com reserva)
1 estojo
1 régua de 30 cm transparente
1 tubo de cola líquida 90g
2 colas bastão
3 sacos plásticos (tamanho ofício)
2 sacos plásticos (tamanho A3)
1 tesoura escolar sem ponta
1 caixa de lápis de cor 12 cores (grande)
1 caixa de giz de cera curton
1 Minidicionário da Língua Portuguesa - de acordo com a Nova Ortografia (Minidicionário Luft –Celso Pedro Luft - Editora Ática)
1 caixa de material dourado pequena com 111 peças.
1 conjunto de canetas hidrocor de 12 cores (grande)
1 pincel número 14 ou 16
1 pasta com elástico tamanho ofício (tema)
1 caixa de massa de modelar
1 conjunto de cola colorida
1 caixa de pintura a dedo (guache 6 potes variados pequenos)
1 durex colorido
1 cola gliter
2 revistas para recortes (favor retirar a gravuras de violência e sensuais)
1 gibi infantil
1 flauta doce (aula de música- identificar com o nome do aluno(a))
1 camiseta adulto para pintura (ou avental).











1 caixa de lápis de cor 12 cores
1 cola 90gr (líquida)
1 apontador
1 lápis preto comum
1 conjunto de caneta hidrocor 24 cores
1 cola bastão
1 tesoura sem ponta
1 caixa de giz de cera
1 borracha macia

ARTE (material para uso individual)

OBS: Poderá ser utilizado o mesmo material de sala de aula para as aulas de arte. O importante é que esteja organizado em um estojo e que a
reposição aconteça conforme a necessidade.
LIVROS:
Matemática: Faça! A conquista -2ºano – Autores: José Ruy Giovanni / José Ruy Giovanni Júnior – Editora FTD
Português: Faça! Língua Portuguesa -2ºano Autores: Bel Assunção Azevedo/ Christianne Botosso/Cristiane Boneto de Almeida – Editora FTD
Inglês: Shine On! 2- Student Book & Extra Practice – Whit Online Practice Pack - Autora: Helen Casey– Editora Oxford

Os livros de literatura serão solicitados no início de cada trimestre, que deverão ser adquiridos individualmente e em tempo hábil previsto pela
Escola. A aquisição individual tem como objetivo proporcionar ao aluno o tempo adequado para realizar a leitura, aprofundar o assunto e
desenvolver as atividades com maior qualidade.
OBSERVAÇÕES:
1- Os cadernos e os livros devem ser etiquetados com nome e série do aluno.
2- Favor colocar nome em todos os materiais.
3- Os materiais acima solicitados deverão ser repostos mediante a necessidade.
4- A taxa de material cobrada no ato da matrícula se destina exclusivamente para aquisição de material para uso do aluno na Escola.
5- Não será permitido o uso de Pasta Fichário.
6- Os livros começarão a ser utilizados a partir do dia 06/03/2018
7- Durante o ano poderão ser solicitados outros materiais.
OS MATERIAIS PODEM SER ENCONTRADOS:
Livraria Plimque - Av. Teresópolis, 2908 - Tel. 3336-8289/3336-1740
Livrarias Kaçula – Rua Rodrigues da Fonseca,1518 - Fone:3246-97-56/ Av.Cavalhada,2566 - Fone:3247-16-55 /
Av.Icaraí, 1340 - Fone:3249-12-24/ Avenida Andradas,736 - Fone:3228-67-62
Livraria e Papelaria Cepal – Rua Vigário José Inácio, 288/ Centro. Tel. 3226-8287

