
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º ANO 

SEV - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE VAZANTE 
RUA ARISTEU JOSÉ BORGES, N° 88 
BAIRRO CIDADE NOVA I – VAZANTE 

FONE: (34) 3813-2400 

 
FACEBOOK: www.facebook.com/colegiosev 

SITE REDE PITÁGORAS: www.pdaredepitagoras.com.br 
SITE SEV: www.colegiosev.com.br 

E - MAIL: seveducacao@vazante.com.br 

INSTAGRAM: @colegiosev 

http://www.facebook.com/colegiosev
http://www.pdaredepitagoras.com.br/
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MATERIAL INDIVIDUAL 2º ANO 

 
07 Cadernos (modelo brochurão):  
 

1º - Português e Literatura (96 folhas) 
2º - História (96 folhas) 
3º - Geografia (96 folhas) 
4º - Matemática (96 folhas) 
5º - Redação e Educação de Valores (96 folhas) 
6º - Ciências (96 folhas) 
7º - Inglês (60 folhas) 

 
_ 01 Caderno de caligrafia capa dura (grande - formato 
87mmx245mm); 
_ 01 Caixa de lápis de cor;  
_ 02 Lápis de escrever; 
_ 01 Borracha branca;  
_ 01 Apontador com reservatório; 
_ 01 Marcador de texto; 
_ 01 Vidro de cola (ficará na bolsinha); 
_ 01 Tesoura sem ponta;  
_ 01 Régua;  
_ 01 Gibi; 
_ 02 Revistas para recorte (retirar folhas impróprias); 
_ 01 Dicionário de Língua Portuguesa; 
_ 01 Dicionário de Língua Inglesa; 
_ 01 Calculadora (será usada no 2º semestre); 
_ 01 Pasta plástica fina com elástico para Passaporte de Leitura; 
_ Doação de 1 livro literário na faixa etária do aluno. 
  
OBSERVAÇÃO: Não comprar caderno com arame.  
A 1ª folha dos cadernos será feita pela professora e alunos.    

 
Todo o material individual deverá conter o nome do aluno. 

 



INFORMAÇÕES GERAIS 
 
        As atividades do SEV - SOCIEDADE EDUCACIONAL DE 
VAZANTE iniciarão em 03/02/2020, segunda-feira. 
 
      Nesse dia teremos: 
 
_ Entrega da agenda com calendário anual de 2020, horário 
escolar e cronograma do ano 2020; 
 
_ Avisos sobre os trabalhos a serem desenvolvidos na escola 

durante o ano de 2020.  

 

HORÁRIO DAS AULAS  
   

  ENSINO FUNDAMENTAL I - 12h30min às 17h. 

 

  OBSERVAÇÕES: 

  03/02/2020 (segunda-feira): Término da aula às 15 horas. 

 A partir de 04/02/2020: Termino das aulas às 17 horas. 

   

_ O uniforme escolar deverá ser adquirido na escola, gentileza 
não esquecer de marcar o nome. 
 
_ A Coleção de livros Pitágoras é pedida pela  escola após 

efetivação da matrícula. A coleção é composta de Caderno 1 e 2 

no 1º semestre e Caderno 3 e 4 no 2º semestre, de cada 

disciplina.  


