
 

MATERIAL ESCOLAR 2018 
 Programa Bilíngue 2º ANO 

 
 

Início das aulas: 5 de fevereiro de 2018 (segunda-feira) 
                                                                                                                                                 

 Entrega do material na escola à equipe do Programa Bilíngue de 18 a 25 de janeiro, na sala de aula do 
aluno, das 9 às 11 horas e das 14 às 16 horas.       

 Solicitamos que o material do Programa Bilíngue seja SEPARADO do material do Curso Regular em sacola 
ou caixa e identificada com nome e série do aluno. 

 Material e uniforme completo (obrigatório) devem ser identificados com nome e série do aluno. 
 
 1 agenda (entregue no início do ano) 
 1 copo de, no máximo, 300 ml e 12 cm de altura para uso em sala de aula 
 1 pasta catálogo com 25 envelopes A4 azul (para trabalho escrita e portfólio) 
 1 pasta catálogo com 25 envelopes A4 preta (para provas) 
 1 pen drive 8gb (para fotos da turma e trabalhos) 
 3 envelopes A3 
 3 marcadores pretos permanentes (para CD) 
 1m de plástico grosso transparente 

 
 
ARTE e PROJETOS: 
 
 1 pincel para aquarela (médio redondo ou nº4) 
 1 estojo de canetinhas coloridas 
 2 “ovos” de isopor (tamanho de um ovo de galinha) 
 1 estojo plástico contendo 12 pastilhas de aquarela (Sugestão: Faber Castell) 
 1 colas bastão 40g 
 1 tubo de cola branca 90g 
 1 caixa de giz pastel oleoso 12 cores 
 1 pacote com 100fls sulfite -A4 branco 
 1 placa de EVA (cor da preferência do aluno) 

 2 folhas de papel cartão A2 (cores da preferência do aluno) 

 1 metro de velcro (conjunto de macho e fêmea) – largura 16 ou 25mm 
 

INGLÊS:   
 

 PHILLIPS, Sarah; MORGAN, Michaela. Incredible English. Student´s book 2, Oxford: Ed. Oxford University 
Press, ISBN: 9780194442299. 

 PHILLIPS, Sarah; MORGAN, Michaela. Incredible English. Workbook 2, Oxford: Ed. Oxford University Press, 
ISBN: 9780194442411. 

  
CIÊNCIAS:  
 1 jaleco branco para uso das aulas de laboratório. USO OBRIGATÓRIO (À venda na loja Pequeno Anjo). 
     
 
ATENÇÃO: 
 

 No início do ano letivo será enviado o boleto referente ao pagamento da agenda. 
 
 

UNIFORMES: Pequeno Anjo – Rua Marechal Deodoro, 1774 loja 1. Telefone: 3441-3777 


