
 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL E DIÁRIO 2020 

2º ANO EF I | SETE LAGOAS 

 
 

MATERIAL  1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 

01 Foto 3x4 (entregar no 1º dia de aula) 01 - 01 

Revistinhas em quadrinhos: sugestões: Luz e vida, Mig e Meg, 

Smilinguido, Nosso Amiguinho  

01 01 02 

Revistinha contendo atividades desafiadoras- Sugestão: 

Revista Picolé 

01 01 02 

*Frascos de cola branca – 90 ml 01 01 02* 

*Caixa de lápis de cor (12 cores) 01  * 

Pasta catálogo transparente com 60 plásticos ( Uma para 

Redação e uma para Provas e avaliações) 

02 - 02 

*Pasta de plástico com elástico (tipo Brasil) para colocar na 

mochila, uma para o Bilíngue e uma para Ensino Religioso. 

03 - 03 

*Estojo (manter o estojo completo durante todo o ano letivo) 01  * 

*Lápis de escrever 02  * 

*Borracha 01  * 

*Apontador com depósito 01  * 

*Régua – 30 cm 01  * 

Tesoura pequena, sem ponta, com nome da criança gravado 01 - 01 

Cartela de dinheirinho de papel com 100 unidades 01 - 01 

Pacote de palito de picolé colorido 01 - 01 

Caixa de massa para modelar (12 cores) 01 01 02 

Caneta Marca Texto 01 - 01* 

Pacote de refil para fichário (96 folhas / pautado) – sem 

desenho 

01 - 01 

Cadernos com linhas – numeradas 1, 2, 3 – 60 folhas / tipo 

brochurão (Alibombom) – capa verde flexível – com pauta, 

encapados e etiquetados. (Disciplinas: Português, Matemática, 

Geografia, História, Ciências, Bilingue/Ensino Religioso)  

06 - 06 

*Sujeito a reposição             
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MATERIAL  1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 

Material Dourado de Madeira 01 - 01 

Pacote de papel Creative Paper Lumi 01 - 01 

Pacote de 500 folhas de papel A4 (branco) 01 - 01 

 
 

MATERIAL DE ARTES 1º SEMESTRE 2º SEMESTRE TOTAL 

25 folhas de papel 60kg tamanho A4 encadernadas com 

espiral e com capa transparente 

01 - 01 

Estojo de tinta aquarela escolar 12 cores  01 - 01 

Caneta permanente preta (ponta porosa) 01 - 01 

1 pote de tinta guache 250ml (cores secundárias: verde, 

laranja, roxo) 

01 - 01 

 
LIVROS DE LITERATURA 

• 1º semestre – Título: Um estranho no galinheiro Autor: Mick Manning Editora: Ciranda 

Cultural 

• 2º semestre – Título: O carneirinho veio jantar Autor: Steve Smallman Editora: Ciranda 

Cultural 

MATERIAL PARA SER ADQUIRIDO NA ESCOLA 

• 01 Caderno de bilhete institucional 
O material deverá ser adquirido em fevereiro na secretaria da escola. Favor aguardar 
orientações  
 

MATERIAL DIDÁTICO 

• Minidicionário de Língua Portuguesa - Sugestão: Soares Amora ou Aurélio; 
 

• Combo Bene:) 2º Ano Ensino Fundamental I - Programa de Formação Ética e 
Socioemocional -  dois volumes + Plataforma Digital + Material de Apoio + Certificado. | 
Até 10/02/20, 50% de desconto para pagamento à vista ou  em até 10x com 40% de 
desconto. Site: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020; 

 

• Coleção Phases para o 2º Ano – Sistema de Ensino poliedro que deverá ser adquirido 
através da livraria digital: www.centraldolivro.com.br, senha: batista2020 

 

• Livro de inglês (Bilíngue) que deverá ser adquirido no site: www.unoieducacao.com; 

http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://www.centraldolivro.com.br/
http://unoieducacao.com/
http://unoieducacao.com/
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1ª REUNIÃO DE PAIS 

• 01/02/2020 (sábado) 10h às 11h30  

 

INÍCIO DAS AULAS 

• 03/02/2020 (segunda-feira)  

• Manhã: 7h às 11h30 

• Tarde: 13h às 17h30min  

• Integral: 7h às 17h30min 

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

• Todos os materiais deverão ser identificados com o nome da criança. Os cadernos, os 
livros e demais materiais didáticos deverão ser identificados e encapados, além do nome 
do aluno(a), com o nome da professora e a série. 

• Todos os materiais deverão ser entregues à professora, na própria sala em data agendada 
na 1ª reunião de pais. 

• O uso do uniforme será exigido a partir do dia 10/02/2020 (segunda-feira) 

• O material didático começará a ser usado a partir do dia 10/02/2020 (segunda-feira) 

• No primeiro dia de aula o aluno deverá trazer o estojo, os cadernos de Língua 

Portuguesa e Matemática (Etiquetados e encapados). 

• Manter diariamente na lancheira uma toalhinha limpa para o momento do lanche e 

uma garrafinha para água identificada com o nome da criança. 

• Entregar para a professora no 1º dia de aula as seguintes informações, por escrito, caso 
não compareçam à 1ª Reunião de Pais/2020: nome completo do aluno(a), curso, 
responsável pelo(a) aluno(a), telefone(s), pessoa autorizada a buscar (nome completo e 
RG) e telefones  

 

 

 


