
    

LISTA DE MATERIAL/ 2020   –  2º ano 

Material de uso pessoal (opcional) - ANUAL: 
350 Folhas de sulfite branco (A4)   
01 Folha de cartolina comum branca  
01 Envelope de papel pardo (A3) 
02 Folhas de papel cartão preto   
02 Frascos de cola branca 40ml  
01 Bloco creative paper fluorescente  
02 Folhas de papel canson (A3) 300g 
01 Tubo de tinta guache 250 ml 

Material a ser adquirido na Boutique da Escola - Anual:  

01 Agenda personalizada 
01 Caderno brochura de capa dura, grande 48 fls (Matemática) com etiqueta personalizada 
01 Caderno de caligrafia  60 fls (Português) com etiqueta personalizada 
03 Etiquetas brancas 6183 
18 Etiquetas brancas 6182 
01 Pasta para boletim c/ grampo com etiqueta personalizada 

Livros:  
Ludie – Lúdico Inteligência Emocional 
Sistema Ari de Sá 
Poptropica English - Student book  2 -  Inglês – Ed. Pearson 
Livro: Onça, veado, poesia e bordado – Fábio Sombra – Ed. Moderna 
01 Adereço para apresentação do final de ano. 

Uso pessoal - Os alunos deverão trazer diariamente de casa um estojo contendo: 
Lápis preto, apontador, lápis de cor, borracha, régua, caneta marca texto e tesoura sem ponta. 

   

LISTA DE MATERIAL/ 2020 –  3º ano 

Material de uso pessoal (opcional) - ANUAL: 

300 Folhas de sulfite branco (A4) 
01 Folha de cartolina comum branca  
01 Envelope de papel pardo (A3) 
01 Folha de color set colorida  
01 Folha de papel camurça azul marinho 
01 Frasco de tinta guache 250 ml (Arte) 
02 Folhas de papel cartão preto  
02 Folhas de papel canson (A3) 300g 
02 Frascos de cola branca 40ml 
01 Pincel chato nº 12  
01 Caixa de massa de modelar - 06 cores  
01 Tela 20 x 30 (Arte)  

Material a ser adquirido na Boutique da Escola - Anual: 

01 Agenda personalizada 
02 Cadernos brochuras de capa dura, grandes 48 fls (Matemática e Português) com etiquetas  
personalizadas 
03 Etiquetas brancas 6183 
21 Etiquetas brancas 6182 
01 Pasta para Boletim c/ grampo com etiqueta personalizada 
01 pasta L transparente com etiqueta personalizada 
  
Livros:  
LIV – Laboratório de Inteligência de Vida 
Sistema Ari de Sá 
Poptropica English - Student book  3 -  Inglês – Ed. Pearson 
Poptropica English - Workbook  3 -  Inglês – Ed. Pearson 
Livro: Chef Brasil - Saboreando Histórias – Dílvia Ludvichak – Ed Paulus 
01 Adereço para apresentação do final de ano 

Livro a ser  adquirido em livraria: 
-  Mini dicionário – Michaelis ou Aurélio –  Nova ortografia conforme o acordo ortográfico da Língua 
Portuguesa. 

Uso pessoal - Os alunos deverão trazer diariamente de casa um estojo contendo: 
Lápis preto ou lapiseira, apontador, lápis de cor, borracha, régua, caneta marca texto e tesoura 
sem ponta. 


