LICEU PASTEUR
Liceu Franco-Brasileiro de São Paulo

Educação Básica
Média, Fundamental e Infantil

Relação do Material Escolar – 2018
Ensino Fundamental I – 2º ano

Orientações importantes:
O material didático do Sistema Anglo de Ensino - Somos Educação é editado por bimestre e só será comercializado na Livraria da Praça (telefone
2577-9518), em cumprimento ao contrato entre as partes. Há necessidade de encomendá-lo com antecedência, visto que o tempo para
entrega é de até 30(trinta) dias, da Editora para a Livraria.
O Liceu continua com o programa O Líder em Mim, da FranklinCovey e Somos Educação, para os alunos do 1º ao 9º Ano do Ensino Fundamental.
De conformidade com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, é terminantemente proibido reprografar, total ou parcialmente,
qualquer material.
 O material de Português, Matemática, História, Geografia e Ciências deverá ser entregue para a Professora da sala no 2º dia de aula, todo

identificado. Os demais: Francês, Inglês, Artes e Música deverão ser entregues, ao Professor da disciplina (separados uns dos outros), no dia da
respectiva aula, de acordo com o horário que será enviado na primeira semana de aula.
 Os alunos do Período Integral deverão entregar o material especificado para a Tutora da turma da manhã, no decorrer da semana.
 Os Senhores Pais adquirirão os materiais onde preferirem, com exceção do material didático.
 A agenda escolar será oferecida pelo Liceu e é de uso obrigatório e os dados pessoais, necessariamente, deverão ser preenchidos. Os alunos
do Fundamental I do Período Integral receberão 2 agendas: uma para manhã e outra para Período Regular.
 Os livros e cadernos deverão ser etiquetados com o nome e ano do aluno, assim como o agasalho, as camisetas, o estojo, a mochila, a lancheira,
e, se possível, os lápis e canetas, para evitar perdas ou trocas entre os alunos.
 Materiais de consumo deverão ser repostos quando necessário.
 Visando a reduzir ao mínimo o peso da mochila dos alunos, solicitamos aos Srs. Pais que atentem para o material que seus filhos trazem para a
escola, restringindo-se somente ao que for necessário ao uso do dia.

“Unidade de Material Didático” – Sistema Anglo de Ensino – Somos Educação
“O Líder em Mim”– Guia de Atividades para o Nível 2 - FranklinCovey/ Education – Somos Educação
Descrição
Caligrafia Zigue Zague 1- Editora Scipione
Livro didático: Méthode de Français Zig Zag 1(ISBN 978209038386-7) e cahier d’activités(ISBN
978209038387-4)–Hélène Vanthier e Sylvie Schmitt–Editora Clé International
Livro didático: Super Stars-Student Book –Vol 2-Autores Patrick Jackson/ Susan Banman Sileci –
Editora Oxford (ISBN 9780194100748)
Adesivos (cartela)
Apontador com depósito
Borracha
Caderno universitário espiral pautado com 50 folhas
Cola bastão
Cola branca líquida
Conjunto de canetinhas – ponta fina
Estojo
Fita crepe
Gibis
Gizão de cera (caixa)
Kit dobradura pequeno 15X15cm quadrado
Lápis de cor (caixa com 24 cores)
Lápis preto nº2
Lenço de papel grande (caixa)
Livros de leitura (indicado para 7 anos)
Livros de leitura em Francês (indicado para 7 anos)
Papel canson A4 branca (bloco com 20 folhas)
Papel canson Oficio (bloco)
Papel Eco cores – 21 cores – 235mmX325MM (pacote)
Papel pautado, sem ilustração, com 4 furos (bloco com 100 folhas)
Papel sulfite colorida (pacote)
Pasta catálogo com 20 sacos plásticos
Pasta com elástico cor vermelha
Pasta fina com elástico vermelha
Pasta plástica azul com grampo trilho em metal
Pasta polionda de 3,5cm de altura (qualquer cor)
Régua 15 cm
Revista Picolé
Saco plástico com 4 furos
Tesoura sem ponta
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