ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO
QTDE.
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DESCRIÇÃO
Cadernos grandes (Brochurão capa dura) – 60 folhas (Língua Portuguesa, Língua
Inglesa, Matemática, Ciências e Estudos) Obs.: Os cadernos não poderão ter
desenhos nas folhas nem ser de espiral.
Caderno grande de caligrafia capa dura (sem tarja verde)
Estojo escolar contendo: 5 lápis pretos, 1 borracha, 1 apontador com depósito e 1
tesoura com ponta arredondada (com o nome gravado)
Obs.: Não é permitido o uso de lapiseira.
Régua transparente de 30 cm
Caixa grande de lápis de cor (24 cores)
Caixa de massinha de modelar
Vidros grandes de cola (90g)
Fita crepe automotiva (verde) (Encontrada em casas de materiais de construção)
Pasta azul de plástico com elástico para trabalhos e tarefas
Pasta preta com 100 plásticos grossos
Pasta preta com 30 plásticos (para música, a mesma do ano anterior)
Pacote de 500 folhas A4 (atividades, tarefas, avaliações, projetos e artes)
Pacote de 100 folhas de papel reciclado
Pacote de 50 folhas de sulfite colorido (cores fortes)
Folhas de papel fichário
Folha de EVA
Folha de papel crepom
Folha de color set
Revistinhas em quadrinhos
Mini-dicionário – Língua Portuguesa
Jogo: Material Dourado individual (pequeno) de madeira
Crachá com jacarezinho
Garrafinha de água (Squeeze) permanecer na mochila
Toalha de mão, permanecer na mochila
Livro de Inglês: KID'S BOX STARTER - CLASSBOOK WITH CD-ROM - SECOND
EDITION (deverá ser adquirido na Livraria Nobel, R. Dom José Gáspar, 267 Centro - Telefone: 3612-1515

OBSERVAÇÕES:
- Início das aulas e entrega do material: 04/02/19, segunda-feira.
- Horário de aula: das 13h às 17h30min.
- Todo o material escolar deverá ser marcado com o nome da criança, inclusive todos os lápis.
UNIFORME ESCOLAR AZUL E BRANCO:
Papelaria Regional: Rua Calimério Guimarães, 341 – Loja 01 – Centro – 3662-3898
Parati Calçados Confecções e Papelaria: Rua Paul Harris, 295 – Vila João Ribeiro – 3 691-7550

INÍCIO DAS
AULAS
04/02/2019

LIVROS DIDÁTICOS - Editora
Edebê Brasil:
Coleção Imaginação e Arte,
Ciências Humanas e da
Natureza, Língua Portuguesa,
Matemática, Ensino Religioso.
Esse material deverá ser
adquirido pelos pais, a partir de
19/11/18, na forma online, com
cartão de crédito (em até seis
vezes) ou no boleto à vista com
desconto, por meio do endereço
eletrônico loja.edebe.com.br.
Caberá à Edebê Brasil todo o
processo comercial, inclusive a
emissão de nota fiscal do referido
material didático.
Obs.: O material estará
disponibilizado na biblioteca
do CDB a partir de 25/01/19.

