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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021  2º ANO 
 

MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL 

 

 
 

OBSERVAÇÕES: 

 Todo material individual deverá ser marcado ou etiquetado com o nome do aluno, inclusive o uniforme. 

Sugestão para marcar tecido: caneta Acrilpen; para marcar peças plásticas: caneta para 

retroprojetor. 

 Os cadernos deverão ser encapados. 

 Evitar a aquisição de materiais escolares que sejam excessivamente coloridos ou com brilho e que 

oportunizem a dispersão do aluno. 

 A reposição dos materiais de uso individual é de responsabilidade da família e deverá acontecer 

sempre que necessário. 

 

LIVROS DE LITERATURA  

Os livros literários serão indicados no decorrer do ano letivo de 2021. 

 

 

 

 

MATERIAL COLETIVO 

Será cobrada a taxa de material coletivo de 5 

parcelas de R$85,00 nos meses de fevereiro, 

março, abril,  maio e junho. Para os alunos que  

realizaram o pagamento da taxa de material no 

ano de 2020 a mesma será deduzida na parcelas  

da taxa de material do ano de 2021.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

QUANTIDADE ESPECIFICAÇÃO 

06 Cadernos Alibombom – com pauta numerada 1 (2) 3 – formato 310 mm x 215 mm 
 (*atenção à numeração das pautas, cadernos fora do formato 1 (2) 3 serão devolvidos) 

01 Pasta Yes com elástico 

01 Caixa de lápis de cor 

01 Estojo com: (02 lápis de escrever, 01 borracha macia, 01 apontador com depósito, 
tesoura s/ ponta, 01 cola branca e 01 cola bastão, 1 marca texto *opcional)  

01 Régua 30 cm 

01 Estojo de caneta hidrocor escrita fina (opcional) 

01 Mini-dicionário da língua portuguesa com novo acordo ortográfico 

01 Blocos ofício com folhas  pautadas destacáveis  

01 Kit material dourado individual  



 

LIVROS DIDÁTICOS 
 

DISCIPLINA  PORTUGUÊS HISTÓRIA CIÊNCIAS GEOGRAFIA 

LIVRO  Akpalô Akpalô Akpalô Akpalô 

EDITORA  Brasil Brasil Brasil Brasil 

VOLUME  2 2 2 2 
 

CAPA DO 
LIVRO 

 
 
 

    
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Orientações para compra do livro com a editora  
 
Srs. Pais, 

O SEAG realizou uma parceria com a editora BRASIL para aquisição dos livros didáticos.  

As compras poderão ser efetuadas no site  a partir do dia 20/11/2020 com 10% de desconto, parcelamento 

no cartão e frete grátis para compras com a opção PAC.  

 

Colocamos abaixo o site para compra dos livros. 

1) Acesse o portal através do link: www.editoradobrasil.com.br   

2) Realize o cadastro com seus dados. 

3) Clique em escola parceira e informe o código promocional 824P552 

4) Clique na imagem do livro que deseja comprar e confirme a quantidade, em seguida clique em realizar 

a compra.  

5) Clique na opção finalizar compra para selecionar a forma de pagamento (boleto bancário, cartão de 

débito e  cartão de crédito  à vista ou em até 6 vezes sem juros), clique novamente em finalizar a 

compra.  

Informamos que o site é seguro e essa parceria que realizamos, foi com intuito de evitar que não encontrem 

os livros até o início do ano letivo 

 
 
 

 
 
 

DISCIPLINA MATEMÁTICA  INGLÊS 

LIVRO Educação financeira 
(Akpalô) 

Ápis  Brincando com 
inglês  

EDITORA Brasil Ática  Brasil 
VOLUME 2 2 2 

 
CAPA DO 

LIVRO 

   

http://www.editoradobrasil.com.br/
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