
 
 

 

RELAÇÃO DE MATERIAL - 2017 -  PROJETO BILÍNGUE 
 
 

M a t e r i a l  B á s i c o 

 

Para alunos do Jardim 2  
 

 3 escovas de dentes (com proteção plástica para as cerdas da escova) 

 3 tubos de pasta de dente infantil - 90g (sem flúor)  

 1 pente ou escova de cabelo (para manter na mochila)  

 2 pastas plastificadas com trilho de plástico na cor ROSA 

 1 camisa do Bilíngue (vendida na papelaria da cantina) 

 1 avental do GayLussac para atividades de Artes e Culinária (vendido na papelaria da cantina) 

 1 livro de literatura infantil na língua inglesa de acordo com a faixa etária 

 1 caderno de desenho sem seda, grande com 48 folhas 

 1 conjunto de hidrocor grosso com 12 cores  

 1 caixa de lápis de cor gigante triangular com 12 cores  
 

Para alunos do Jardim 3 e 1º ano do Ensino Fundamental 
 

 3 escovas de dentes (com proteção plástica para as cerdas da escova) 

 3 tubos de pasta de dente infantil - 90g   

 1 pente ou escova de cabelo (para manter na mochila)  

 2 pastas plastificadas com trilho de plástico na cor ROSA 

 1 camisa do Bilíngue (vendida na papelaria da cantina) 

 1 avental do GayLussac para atividades de Artes e Culinária (vendido na papelaria da cantina) 

 1 livro de literatura infantil na língua inglesa de acordo com a faixa etária 

 1 caderno de desenho sem seda, grande com 48 folhas 

 2 conjuntos de hidrocor grosso com 12 cores  
 

Para alunos do 2º ano do Ensino Fundamental 
 

 1 nécessaire contendo: 1 pente ou escova de cabelo, escova e tubo de pasta de dentes (para manter na mochila)  

 2 pastas plastificadas com trilho de plástico na cor ROSA 

 1 camisa do Bilíngue (vendida na papelaria da cantina) 

 1 livro de literatura infantil na língua inglesa de acordo com a faixa etária 
 

Para alunos do 3º e 4º anos do Ensino Fundamental 
 

 1 nécessaire contendo: 1 pente ou escova de cabelo, escova e tubo pasta de dentes (para manter na mochila) 

 2 pastas plastificadas com trilho de plástico na cor ROSA 

 1 camisa do Bilíngue (vendida na papelaria da cantina) 

 1 livro de literatura infantil na língua inglesa de acordo com a faixa etária 

 1 caderno grande, pautado, de capa dura, 48 folhas  
 

Para alunos do 5º ano do Ensino Fundamental 
 

 1 nécessaire contendo: 1 pente ou escova de cabelo, escova e tubo pasta de dentes (para manter na mochila) 

 2 pastas plastificadas com trilho de plástico na cor ROSA 

 1 camisa do Bilíngue (vendida na papelaria da cantina) 

 1 livro de literatura infantil na língua inglesa de acordo com a faixa etária 

 1 caderno grande, pautado, de capa dura, 48 folhas  

 FUN FOR FLYERS - Student's book - 3
rd
 edition 

Anne Robinson - Karen Saxby - Cambridge University Press 

ISBN: 9781107444836 

 
* Lembramos que o aluno deverá manter na mochila copo (J2) ou garrafinha (J3 ao 5º ano) para beber água nos bebedouros ou filtros. 

  

* 
Não indicamos marca comercial, mas ressaltamos a importância do material com qualidade para melhor aproveitamento no desempenho 
nas tarefas dos alunos. 

 
IMPORTANTE: 
 

- Todo o material solicitado acima e os pertences do aluno que vêm diariamente para a escola (mochila, merendeira, potes de merenda, roupas, 
brinquedos...) devem estar etiquetados com o nome e a respectiva turma. Não poderemos nos responsabilizar por nenhum material de aluno sem 
identificação. 

 
 
 

ATENÇÃO: ESTE MATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NA ESCOLA, DEVIDAMENTE MARCADO,  
NOS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO DE 2017, IMPRETERIVELMENTE. 

 


