LISTA DE MATERIAIS – ANO LETIVO 2019
2º ANO ESCOLAR
Em todos os materiais deverá constar uma etiqueta, com nome, ano e turma do aluno.
Ensino Religioso:
Espanhol:
Livro: Redescobrindo o universo religioso
Livro: Nuevo Recreo Volume 2
Ensino Fundamental - Volume 2
Editora responsável: Roberta Amendola
Editora Vozes
Santillana Español
Autora: Marcos Sidney Pereira
OBS.: Os livros serão vendidos no Colégio a partir de Janeiro/2019.
Português, Matemática, História, Ciências e Geografia:
1 caderno capa dura, grande (100 folhas)
Material de uso diário:
Em todos os materiais deverá constar uma etiqueta, com nome, ano e turma do aluno.
Trazer em todas as aulas. Este material deve ser verificado sempre para reposição.
01 mochila (sugestão: com rodinha)
01 lancheira
01 toalha de mão com o nome do aluno bordado
01 estojo com zíper
01 borracha branca macia
01 apontador com depósito
02 lápis pretos – nº 2 (sugestão: Faber-Castell)
01 estojo de canetinhas hidrográficas, 12 cores (sugestão: Faber-Castell)
01 caixa de lápis de cor, super ponta, 24 cores (sugestão: Faber-Castell)
01 caixa de giz de cera (sugestão: Curton)
01 pasta plástica fina, com elástico, grande (Tarefa de casa)
01 tubo de cola bastão 40g (sugestão: Pritt)
01 tubo de cola líquida 90g (sugestão: Tenaz)
01 régua de 30 cm
01 “squeeze” (garrafinha de água)
Material que permanecerá na escola:
O material abaixo relacionado deve ser entregue no primeiro dia de aula ao professor, em uma sacola com
identificação do aluno.
01 foto 15x21, recente, com o nome e ano escolar do aluno anotados no verso
01 tesoura sem ponta com o nome do aluno gravado
03 pastas plásticas, tipo documento, transparente, com presilha (colocar 10 sacos plásticos grossos)
01 Kit Leoni nº 02
01 rolo de fita crepe grande
01 caixa pequena de lenços de papel
01 pacote de canson A4 – Colorido Criativo
01 pacote de canson A4- branco
01 pacote de folha de sulfite branco A4
01 pacote de bexiga azul nº 09
01 tinta Guache azul claro 250ml
02 potinhos de gliter azul
01 tubo de cola bastão 40g ( sugestão Pritt)
01 tubo de cola líquida 90g ( sugestão Tenaz)
Atenção:
- O material relacionado deve ser entregue no dia da reunião de pais em uma sacola com identificação do aluno.
- Serão solicitados dois livros paradidáticos durante o ano letivo para compra.
- A turma fará duas visitas pedagógicas no ano que serão pagas a parte.
- No decorrer do ano letivo poderão ser solicitados alguns materiais extras inseridos no contexto e desenvolvimento de
diferentes técnicas artísticas.

LISTA DE MATERIAIS – ANO LETIVO 2019
2º ANO ESCOLAR

-Reunião de Pais: Alunos novos dia 24/01/2019(quinta-feira) às 19h
Alunos do Colégio dia 25/01/2019 (sexta-feira) às 18h
- Início das aulas: 28/01/2019 (segunda-feira)
Gestão Escolar

