LISTA DE MATERIAL –

ENSINO FUNDAMENTAL I –

2º ANO ‐ 2021

● Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes


Inglês: Kit Standfor Evolution‐ Fly High‐ Primary 2
Observação: Material exclusivo do Programa Bilíngue, disponível para compra somente na Livraria Loyola – CRM)

 Ensino Religioso: Diálogo Inter‐Religioso ‐ Ed. FTD – volume 2 – 9788596009904
 1 caderno universitário brochura grande capa dura – 50 folhas – (Língua Portuguesa)
 1 caderno universitário brochura grande capa dura – 50 folhas – (História, Geografia e Ciências)
 1 caderno brochura quadriculado 10x10 capa dura – 40 folhas – 190mmx248mm (Matemática)
 1 caderno brochura pequeno capa dura – 50 folhas (Inglês‐ pode aproveitar o caderno de 2020)
 1 caderno pequeno de caligrafia: 40 folhas ‐ 200 mm x 140 mm
 2 lápis grafite
 100 folhas de sulfite branco (A4)
 1 caixa de lápis de cor – 12 cores
 1 caixa de giz de cera – 12 cores
 1 apontador com depósito
 1 tesoura sem ponta com nome gravado
 1 borracha
 2 colas bastão
 1 cola (líquida branca ‐ 110g)
 1 jogo de caneta hidrocor – 12 cores
 1 régua de 20 cm
 1 dado
 2 pastas transparentes com elástico (fina), vermelha e amarela (Inglês e lição de casa)
 1 calculadora simples
 1 avental com manga longa (branco/abotoado na frente) para uso no laboratório
 1 camiseta (usada, tamanho adulto) para aula de arte
Observações importantes:


Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;



Todo material escolar deve ser colocado em uma sacola, identificada com nome completo do aluno e respectivo ano/série e
deverá ser entregue para a professora da classe no dia da reunião de pais.



Reunião de Pais do início do ano letivo: 29/01/2021(sexta‐feira)
Horário: Manhã:
Tarde:

7h30 ‐ Local: salas de aula
13h30 – Local: salas de aula

Período Diversificado: 9h30 e 15h30 – Local: Salão Santa Paulina

