
 
 

 

DIRETORIA DE EDUCAÇÃO ESCOLAR E ASSISTÊNCIA SOCIAL 

REDE COLÉGIO TIRADENTES DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS 

 

ENSINO FUNDAMENTAL – 2º AO 5º ANO 

Qde MATERIAL ESCOLAR 

07 Cadernos brochura com pautas numeradas- 96 folhas. 
Língua Portuguesa (1), Matemática (1), História (1), Geografia (1), Ciências (1), 
Tarefa de Casa (2). 

04 Cadernos brochura com pautas numeradas - 48 folhas. 
Língua Inglesa (1), Ensino Religioso (1), Educação Física (1), Redação e 
Expressão (exceto 2º ano). 

01 Caderno brochura sem pauta - 48 folhas - Arte (1) 

02 Lápis pretos. 

02 Borrachas brancas. 

01 Cola. 

01 Tesoura pequena sem ponta (com nome gravado). 

01 Caixa de lápis de cor. 

01 Apontador (com reservatório). 

01 Régua transparente 30 cm (não enviar régua maleável). 

01 Squeeze para água (marcado com o nome da criança). 

01 Guardanapo de pano (marcado com o nome da criança), que deverá ser enviado 
diariamente. (Opcional) 

01 Lancheira. (Opcional) 

01 Caixa de giz de cera grosso* 

01 Caixa de massa de modelar* 

01 Pacote papel A4 - 500 folhas * 

01 Pacote papel A4 - colorido - 100 folhas * 

02 Fita adesiva e fita dupla face * 

02 Metros de contact transparente* 

10 Envelopes pardos (Tamanho A4 ou Ofício) * 

 
 
 

* SOMENTE os alunos novatos deverão entregar o material coletivo na escola. A data para a 

entrega será informada pela Unidade posteriormente. 

 
Recomendações: 

 
 

1. Manter o estojo completo até o final do ano (o material deverá ser marcado com o nome do 



aluno). 

2. Todo material deverá ser encapado com plástico incolor e etiquetado. A etiqueta deverá 

estar na CAPA DE FORA dos livros e dos cadernos. 

3. Os livros didáticos e literários deverão ser adquiridos pelos pais e/ou responsáveis pelo site: 

https://www.policiamilitar.mg.gov.br/portal-pm/deeas/conteudo.action?conteudo=20642&tipo- Conteudo=destaque 

4. Materiais específicos para a realização de trabalhos e para a aula de Arte serão solicitados 

no decorrer do ano letivo. 

5. Não será permitido o uso de fichário ou de caderno espiral. 

6. Não será permitido o uso e o porte de estiletes, corretivos e lapiseiras. 

7. As Unidades de Colégio Tiradentes não credenciam ou não mantêm qualquer relação co- 

mercial ou contratual com os transportadores /escolares, ou seja, a responsabilidade pela 

contratação desse serviço é exclusiva dos pais ou responsáveis. 

8. Os alunos ao adquirirem o Kit escolar completo do Sistema Positivo de Ensino receberão 

uma Agenda de brinde, EXCETO para os alunos do 2º ano que receberão o Dicionário Bi- 

língue. 

 
 

Belo Horizonte, 23 de novembro de 2020. 
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