
 

 

 

 

Material do Estudante 

 

Nota: No dia 03/03/20, às 18h30min será realizada a reunião com os pais ou responsáveis. 

Início do ano letivo: 17/02/2020, em seus respectivos turnos. 

Item / Material Quantidade 

 Apontador com depósito de pontas 1 

 Borracha 2 

 Caderno capa dura tamanho universitário 96 folhas, espiral, com linhas de caligrafia (não com 
linhas preenchidas azuis) . 

1 

 Caderno universitário 96 folhas com linha demarcatória da margem (sem picotes nas folhas e 
sem ilustrações).  

1 

 Caneta hidrocor – 12 unidades 1 conjunto 

 Caneta marca texto 2 

 Cola bastão 2 

 Cola colorida 1 conjunto 

 Cola líquida 90gr 2 

 Garrafinha para água (com nome) 1 

 Giz de cera 1 caixa 

 Guardanapo de pano com o nome para o lanche 1 

 Lápis de cor 1 conjunto 

 Lápis grafite nº02 4 

 Massa de modelar 2 caixas 

 Pasta arquivo com 20 plásticos grossos  1 

 Pasta de cartolina com elástico (somente para estudantes novos na Escola). 1 

 Pincel chato n° 12 ou 14 1 

 Régua de 30cm 1 

 Tesoura pequena sem ponta (caso o estudante seja canhoto providenciar tesoura adequada). 1 

Livro de Matemática: 
SOUZA, Joamir  Roberto de. Matemática: Joamir.  São Paulo: FTD, 2017. 2º ano. (Coleção grandes autores nos 

caminhos da BNCC)  

Livro de Língua Inglesa: 

CASEY; Helen; SILECI, Susan Banman; JACKSON, Patrick. SHINE ON! 2: Student Book and Extra Practice. United 

Kingdom: Oxford University Press, 2016. v. 2 

OBSERVAÇÕES: 

A) Todos os materiais deverão estar identificados, e quando necessário deverão ser repostos. 

B) Os livros de literatura infantil serão solicitados no mês de março, durante a Feira do Livro da Escola que acontecerá nos 

dias 05, 06 e 07 de março de 2020. 
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