
 Entidade Mantenedora: 

 Associação Itapeviense de Ensino 
 Rua Joaquim Nunes, 159 – Centro – Itapevi SP – CEP 06653-080 
      C.N.P.J. 56.341.704/0001-82  Fones/Fax: (0xx11) 4141-4163 / 4142-4227 / 4142-9028   
  

Escola Batista de Itapevi 
   Autorização:  EF Portaria DRE – 07/Oeste de 19/02/1990 Publicada no D.O.E. Em 21/02/1990 
       EM Portaria DRE – em 08/12/1998 Publicada no D.O.E. Em 09/12/1998 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2018 
2ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO 

 

“INÍCIO DAS AULAS: 24/01/2018” 
 

 Material Papelaria - uso individual (Deverá ficar com o aluno não entregar na escola). 
01 - fichário ou caderno universitário. 
01 - compasso reforçado. 
01 – transferidor 180°. 
01 – jogo de esquadros. 
01 - tesoura pequena mundial - sem ponta. 
02 - tubos de cola grande Tenaz ou Cascolar. 
02 - lápis, caneta, borracha. 
01 - régua 30 cm plástica resistente. 
01 - caixa de lápis de cor. 
01 - calculadora científica. 
01 - jogo de canetinhas hidrocor. 
 

➢ Deverá ficar na escola (uso exclusivo para atividades e trabalhos internos) 
 

500 - folhas de sulfite (Report. 210x297 mm) cor branca (Tamanho A4). 
02 - folhas de papel laminado (1 azul e 1 preto). 
20 - folhas de papel almaço. 
01- bloco de papel canson A3. 
 

➢ Solicitamos que o material que ficará na escola seja entregue no dia 
                                         19/01/2018 das 9 às 13h. 
 
II -   Material Didático - Deverá ficar com o aluno 
 

 Apostila do Sistema Anglo de Ensino - 2ª série EM 
 

III – Material Didático (à venda nas livrarias) – Deverá ficar com o aluno 
 

 Dicionário de Português LUFT (peq.) Editora: Ática (atualizado com a nova ortografia). 
 

 Dicionário de Inglês – LONGMAN DICIONÁRIO ESCOLAR ING/PORT-
PORT/INGLÊS Para Estudantes Brasileiros – Autor: Longman do Brasil –  

           2ª Edição.     
 

➢ Os alunos que fizeram a 1ª Série EM na Escola Batista, poderão usar o mesmo 
material do ano passado. 

 
Posteriormente enviaremos as listas de livros paradidáticos para leitura anual. 

 
“Havendo necessidade outros materiais poderão ser solicitados durante o ano”. 


