
          

          LISTA DE MATERIAL 2017
          2º ANO

Trazer no primeiro dia de aula:
1 tesoura média (marca  Mundial ou  Tramontina -  modelo tradicional - não de bichinhos),  com nome
gravado
1 pastinha de plástico (grossa) com elástico e nome – para guardar o caderno e folhas
2 cadernos (capa dura, grande (sem espiral), 96 folhas, com margem (identificado com etiqueta e nome
na capa – sem figurinhas nas folhas); (matemática e português)
2 cadernos (capa dura, grande, sem espiral, 48 folhas – para Ciências, Estudos Sociais- identificados)
1 caderno de caligrafia (formato caderno de desenho pequeno, 40 folhas), (encapado e com nome)
3 lápis pretos
1 apontador, 1 régua de 30 cm (com nome), 2 borrachas
1 caneta colorida
1 caneta marca texto
1 estojo emborrachado ou de tecido
1 caixa de lápis de cor
1 estojo de canetinhas
3 colas com nome
2 pastas classificadora, com 25 plásticos (grossos), com nome para Artes e Música
1 caixa  de Material  Dourado individual  –  com nome em  todas as  peças (material  de  contagem na
Matemática)
1 flauta doce Barroca (Yamaha – com nome)
1 cópia autenticada da carteira de identidade do(a) aluno(a) para passeios e viagens
2 revistas velhas
Livros adotados: Matemática- R$ 117,00, Língua Portuguesa- R$ 185,00 (livro + caderno de atividades) e
Inglês- R$ 108,00. Este valor será diluído e cobrado nas mensalidades de março, abril, maio e junho.
O programa “O Líder em Mim”, realizado com os alunos terá o custo de R$ 240,00. Este valor será diluído
em 8 parcelas de R$ 30,00, nos meses de março a outubro.
Agenda escolar será entregue para os alunos no 1º dia de aula. Deverá ser preenchida pelos pais.

Sugerimos o reaproveitamento dos materiais do ano anterior.

Observações:
a) O uso do uniforme é obrigatório e diário. Ele deve ser identificado (bordado ou caneta para tecido)
com nome completo. Somente as iniciais NÃO serão garantia de reconhecimento.
b) O uso da agenda escolar é diário e obrigatório; toda a comunicação entre escola e família e vice-versa
será via agenda. O valor da agenda é de R$ 15,00 e será cobrado na mensalidade de fevereiro.
c) A Taxa de material coletivo, usado em sala de aula pelos alunos (cartolinas, folhas, têmpera...) terá
duas parcelas, uma será cobrada no mês de fevereiro R$ 179,00 e a outra no mês de julho R$ 54,00.
d)  A  Taxa  de  atividades  comemorativas:  Piquenique,  ninho  de  Páscoa,  presente  mãe  e  pai,  lanche
aniversário de Estrela, Dia do Estudante, Semana das Crianças... - uma será cobrada no mês de março -
R$ 61,00 e outra no mês de agosto- R$ 61,00. A viagem de estudos da turma será cobrada a parte.
e) As aulas do CML iniciarão no dia 13/02/17, segunda-feira, para todos os alunos.




