
 

Ensino Fundamental I – 2º ao 5º ano / 2020 

Material Didático 

Programa Múltiplo de Educação/Ensino Integrado 
OBS: Material Didático adquirido na instituição. 

Livro Didático – Língua Inglesa 

2º ano – Língua Inglesa  Plug in nunber 01 – Autores: Eliana, Maria Clara e Neuza 
Editora: Saraiva – Série: 2º ano + um caderno pequeno. 

3º ano – Língua Inglesa  Plug in nunber 02 – Autores: Eliana, Maria Clara e Neuza 
Editora: Saraiva – Série: 3º ano + um caderno pequeno. 

4º ano – Língua Inglesa  Plug in nunber 03 – Autores: Eliana, Maria Clara e Neuza 
            Editora: Saraiva – Série: 4º ano + um caderno pequeno. 

5º ano – Língua Inglesa  Plug in nunber 04 – Autores: Eliana, Maria Clara e Neuza 
            Editora: Saraiva – Série: 5º ano + um caderno pequeno. 

 

Material Escolar 
 

 Para uso pessoal do aluno, 
devidamente etiquetado 
(material que permanece na 
mochila). 
 
 
 
 

 

 

 05 cadernos grandes espirais para as disciplinas (capa 
dura devidamente encapados); 

 01 caderno brochura pequeno capa dura de 96 folhas 
(para agenda); 

 01 caderno pequeno para Língua Inglesa 

 01 resma de folha c/100 

 
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE: Materiais como hidrocor, lápis de 
cor, tesoura sem ponta, régua, lápis, borracha, apontador, caderno 
de desenho (aula de artes) e cola branca. 

Observação: Não será permitido o uso de fichário para este segmento. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Direção Pedagógica 
Professora Jeishar Sarlo 

 

Informações Complementares (Uso do Uniforme): 

- Blusa padrão do colégio + calças jeans sem rasgos ou muitos detalhes; 
- Calça ou bermudão jeans azul marinho (sem rasgos), calça bailarina (legging azul ou preta) ou com o 
logotipo do Colégio; 
- Tênis a critério das famílias (Será possível o uso de sapatilhas fechadas para as meninas). Não será 
permitido uso de chinelos; 
- Não serão permitidos uso de minissaias, shorts curtos, calça jeans com rasgos para as aulas normais ou 
para as aulas de Educação Física; 
- Para as aulas de educação física: camiseta padrão da escola, bermuda azul, assim como legging azul ou 
preta lisa para as meninas; 

 Será obrigatório o uso do uniforme, a partir da data que iremos fornecer na primeira semana 
de aula; 

 Teremos uniformes para 2020 que serão comercializados na própria instituição em nossa loja. 
 Início do ano Letivo- 03 de Fevereiro de 2020; 
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LISTA DE MATERIAL 


