INSTITUTO NOSSA SENHORA DO CARMO - CATAGUASES – MG
LISTA DE MATERIAL – Ensino Fundamental – 2° ano - 2022
Material que vai ficar com o aluno:
→ 2 lápis pretos apontados, lápis de cor, borracha, tesoura, cola, régua de 30 cm, 1 apontador,
todos com o nome do aluno.
Material que deverá ser entregue à professora:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

04 cadernos brochurão de 96 folhas (1 de Língua Portuguesa, 1 de Matemática e 2 de Para Casa)
01 caderno brochurão de 48 folhas (Produção de texto)
01 caderno pequeno de 48 folhas (Fatos Marcantes)
01 caderno sem pauta de 48 folhas (Educação Artística)
01 caderno pequeno (Rascunho)
01 Dicionário SCOTTINI (CAPA LARANJA)
01 pasta de plástico transparente
01 flauta (Yamaha) Barroca
01 Pasta preta com plásticos (para Música)
⮚ Evitar o uso de cadernos de capa dura, diminuindo assim o peso das mochilas.
⮚ Os cadernos e livros deverão conter o nome do aluno na capa.
⮚ Não será permitido o uso de cadernos em espiral. Os que forem apresentados serão
devolvidos.
⮚ Evitar o uso de mochilas de rodinhas.

OBSERVAÇÕES:
▪

Material didático da Editora Bernoulli e Livro de Formação Humano-Cristã: serão adquiridos na
Livraria Cataguases - Rua Tenente Fortunato n° 200, sala 1 (em cima da Loja Palusa). Telefone: (32)
3421 4017 (whatsapp).

▪

Uniforme : poderá ser adquirido nas seguintes lojas:
→ Pagios Uniformes: Rua Major Vieira, 300 – Centro (em frente à Drogasil) - 3422-1076
→ Rockas Confecções: Rua João Augusto de Souza, 145 - Granjaria – 99966-9197.

⮚ O material escolar deverá ser entregue à professora no dia 1° de fevereiro de 2022, das 13h às
14h30, para ser conferido. Todos os materiais e pertences devem ser colocados em uma bolsa com
a identificação do nome e série da criança.
⮚ Início das aulas: dia 02 de fevereiro de 2022, às 12h50.

