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Ensino Fundamental I - 2º Ano
-1 caderno universitário, quadriculado (1cm X 1cm), capa dura ,96 folhas, sem picote, para Matemática.
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 96 folhas (sem desenho nas páginas) para Português.
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 48 folhas (sem desenho nas páginas) para Ensino Religioso.
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 48 folhas (sem desenho nas páginas) para Ciências
-1 caderno universitário, brochura, capa dura, 96 folhas (sem desenho nas páginas) para Ciências Humanas
-1 monobloco 4 furos com 96 fls - sem desenhos (tamanho: comprimento 297mm, largura 210mm).
-1 borracha
-4 lápis grafite nº 2
-1 tesoura Mundial, ponta arredondada, ponto vermelho (com nome gravado)
-1 apontador com depósito
-1 régua de plástico, transparente, 15 cm
-1 tubo de cola líquida escolar 90g
-1 cola em bastão
-1 fita métrica de costureira (medida 1,50cm - com marcação de centímetro dos dois lados).
-1 conjunto de canetinhas hidrocor - 12 unidades
-1 caixa de lápis de cor - 24 unidades
-1 marcador de texto (amarelo)
-1 estojo único com 3 repartições e zíper, que organize o lápis grafite, borracha, apontador, tesoura, lápis de
cor, caneta hidrocor...
-1 pasta fichário, Clear Book YES, com 40 plásticos – verde – para produção de texto (utilizar a do ano
anterior, se a mesma estiver em bom estado)
-1 pasta fichário, Clear Book YES, com 40 plásticos – amarela – para avaliações (utilizar a do ano anterior,
se a mesma estiver em bom estado)
-1 pasta fichário, Clear Book YES, com 20 plásticos – vermelha – para Música
-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – azul – para aulas de Orientação Educacional (utilizar a do
ano anterior, se a mesma estiver em bom estado)
-1 pasta fichário, Clear Book Yes, com 20 plásticos – transparente – para atividades em geral
-1 pasta fichário, Clear Book YES com 40 plásticos – cinza – para aulas de Jogos
-5 plásticos grossos com 4 furos
-1 Bloco Criativo com 32 folhas, 8 cores (formato 325mmx235mm, 120/m2)
-1 pacote tipo de Ziploc– 17,5 x 12,3 – com 10 unidades
-1 caixa de lenço de papel
-1 gibi
-1 revista periódica infantil (Recreio, Ciência Hoje para crianças ou Genius)
-1m de fita de cetim amarelo ou azul (largura 0,05 cm)

ARTES – Materiais para uso coletivo
-1 frasco de tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex – verde grama – n° 582 ou Decorfix Fosca 60ml nº 379
-1 frasco de tinta acrílica Nature Colors Fosca– 60ml – Acrilex – preta – n° 520 ou Decorfix Fosca - 60ml - nº
321
-15 sacos plásticos tamanho ofício sem furo - espessura 0,15
-1 pacote de toalhinhas tipo Perfex ,com 5 unidades para higienização de pincéis e tintas

-1 pasta fichário, Clear Book Yes com 20 plásticos – azul – para aulas de Orientação Educacional (utilizar a do
ano anterior, se a mesma estiver em bom estado)
-1 pasta fichário, Clear Book Yes, com 20 plásticos – transparente – para atividades em geral
Ensino
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ARTES – Materiais para uso coletivo
-1 frasco de tinta acrílica Nature Colors Fosca – 60ml – Acrilex – verde grama – n° 582 ou Decorfix Fosca 60ml nº 379
-1 frasco de tinta acrílica Nature Colors Fosca– 60ml – Acrilex – preta – n° 520 ou Decorfix Fosca - 60ml - nº
321
-15 sacos plásticos tamanho ofício sem furo - espessura 0,15
-1 pacote de toalhinhas tipo Perfex ,com 5 unidades para higienização de pincéis e tintas
-1 folha de EVA estampada – Seller ou Kreateva – 40cm x 60cm – qualquer padrão de estampa
-2 lápis 6B para desenho
-1 metro de fita lisa – qualquer cor e espessura
-1 rolinho de espuma – 9 mm – Condor – Tigre

Observações:
- os materiais de Artes deverão vir em uma sacola à parte, a qual deverá estar identificada com nome completo
e série do aluno;
- caso o aluno seja canhoto e os Responsáveis considerarem necessário, enviar uma tesoura para canhotos (em
substituição àquela que foi solicitada na lista), com identificação de nome completo e série do aluno.
INGLÊS
- 1 caderno brochura, capa dura, 48 folhas.
- Marcador de Página Post-It Flags Com 100 Folhas (cor verde).
- 50 cm de fita de cetim (verde) nº 01
LIVROS

Língua Portuguesa

Titulo: “Porta Aberta” – 2º ano – com lição de casa
Autoras: Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança
Editora: FTD
ISBN: 9788532297914
“Minidicionário da Língua Portuguesa”
(Sugerimos o Minidicionário da Língua Portuguesa Houaiss
– Antônio Houaiss – Editora Moderna, atualizado com a
reforma ortográfica).
ATENÇÃO: Não é necessário adquirir a versão com DVD.
Os alunos poderão utilizar o dicionário da versão anterior.

Título: “Porta Aberta – 2º ano”
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Inglês

Titulo: Explore Our World 1 – Student Book
AUTHORS: Diane Pinkley; Gabrielle Pritchard; Rob Sved;
Kate Cory-Wright; Ronald Scro
Editora: National Geographic
ISBN: 9781305077218
Título: Explore Our World 1 – Workbook+Audio CD
AUTHORS: Diane Pinkley; Gabrielle Pritchard; Rob Sved;
Kate Cory-Wright; Ronald Scro

Ensino Religioso

Editora: National Geographic
ISBN: 9781305084704

Título: “Crescer com Alegria e Fé – 2”
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda
Editora FTD
ISBN: 9788532282842

OBSERVAÇÕES:
-As marcas dos produtos servem apenas como referência.
-Os materiais deverão ser entregues, pelos pais, no dia 23/01/2018 (durante o período de aula em que o(a) aluno(a)
estiver matriculado(a), inclusive a sacola com os materiais de Artes).
-Todos os livros deverão vir identificados com o nome completo do aluno (letra de forma maiúscula) e em sacola à
parte.
-Todos os materiais deverão estar etiquetados com nome, série e matéria a que se destinam.
-Todos os materiais que forem perdidos, danificados ou que acabarem no decorrer do ano, deverão ser repostos.
-A agenda será fornecida pelo colégio.
-As pastas tipo Clear Book deverão vir com os envelopes plásticos, de acordo com o solicitado.
-As obras literárias serão adotadas no decorrer do ano letivo (1 por trimestre de Português e 1 por semestre de Inglês).
-É fundamental que todas as peças do uniforme sejam identificadas com o nome do aluno.

Período
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DATAS IMPORTANTES PARA O INÍCIO DO ANO (1º e 2º anos)
23/01
24/01
25/01
7h30-9h30
7h30-9h
Entrega de Material
Reunião Pais/Prof. da turma

31/01

-As marcas dos produtos servem apenas como referência.
-Os materiais deverão ser entregues, pelos pais, no dia 23/01/2018 (durante o período de aula em que o(a) aluno(a)
estiver matriculado(a), inclusive a sacola com os materiais de Artes).
-Todos os livros deverão vir identificados com o nome completo do aluno (letra de forma maiúscula) e em sacola à
parte.
-Todos os materiais deverão estar etiquetados com nome, série e matéria a que se destinam.
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DATAS IMPORTANTES PARA O INÍCIO DO ANO (1º e 2º anos)
23/01
24/01
25/01
7h30-9h30
7h30-9h
Entrega de Material
Reunião Pais/Prof. da turma
9h30-10h30
9h30-10h30
Início das
Reunião Pais/Direção
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aulas do
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13h30-15h
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Reunião Pais/ Prof. da turma
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15h30-16h30
Reunião Pais/Direção
Reunião Pais/Prof. Integral Bilíngue

31/01
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aulas do
integral
opcional e
bilíngue

