Início do ano letivo: 18/2/2019
1ª Reunião turno integral:18/2/2019, às 19 horas, na igreja.
1ª Reunião de pais:19/2/2019, às 19 horas, na igreja.

Listagem de Material para uso individual do aluno

2.° Ano
• 1 caderno espiral grande, sem folhas
picotadas (96 folhas)
• 1 caderno brochura grande, para
produção textual
• 2 cadernos pequenos (Línguas

• 1 bloco padronizado da escola
(secretaria)
• 1 Pasta com elástico 3cm de
espessura
• 2 revistas para recorte
Estrangeiras)
• 1 borracha branca (macia)
• 2 lápis pretos apontados
• 1 apontador (simples)
• 50 folhas de sulfite formato A4
• 1 régua 30 cm
• 50 folhas de desenho formato A4
• 1 caixa de lápis de cor
• 1 bloco de folhas A3 (desenho)
• 1 caixa de lápis de cera (tipo bastão)
• 1 pacote de folhas A3 coloridas
• 2 tubos de cola grande (líquida)
• 1 jogo de canetas hidrocores
• 2 colas em bastão
• 1 conjunto de tubos de cola colorida e
• Pincel n.º 8 (ponta chata)
1 conjunto de cola com glitter
• 1 tesoura sem pontas (simples)
• 1 caixa de massa de modelar
• 2 folhas de EVA grandes
• 1 guardanapo para merenda
• 1 folha de EVA com glitter
• 1 conjunto de tinta têmpera
• 1 jogo pedagógico (7-8 anos)
• 1 pasta fina com elástico p/ folhas
• 1 livro de leitura (7-8 anos)
(temas)
• 1 caneta de tecido
Obs.: 1- Todos os materiais deverão estar identificados com o nome do(a) aluno(a).
2- Poder-se-ão aproveitar materiais escolares dos anos anteriores.
3- A agenda escolar, de uso obrigatório, será entregue no início do ano letivo.
4- Alguns materiais serão solicitados no decorrer do ano letivo.
5- Livros de leitura (Literatura) serão indicados no decorrer do ano letivo.

Livros Didáticos
Disciplina
Matemática

Inglês
Espanhol

Nome do Livro
Projeto Presente Matemática –
Volume 2, 4ª Edição – ISBN
9788516097578
Coleção Orbit – Student Book, Vol.
2 – ISBN 9788516107772
Nuevo Recreo 2 - Libro del
Alumno + Canciones, rimas y
juegos populares + MultiROM +
libro digital interactivo
Indicação: 2º no (EF1)
ISBN: 978851609382

Autores
Luiz Marcio Imenes, Marcelo
Lellis e Estela Milani

Editora
Moderna

Editora Richmond

Moderna

Roberta
Amendola

Moderna
Santillana

O material da Editora Moderna pode ser adquirido a partir de 02/01/2018 com condições especiais de
parcelamento, em até 10X sem acréscimo e com desconto, através do portal
www.modernacompartilha.com.br, nos cartões VISA, MASTERCARD, ELO, HIPERCARD, DINERS CLUB e
AMERCIAN EXPRESS (somente crédito) e com retirada do material diretamente no colégio, a partir de
02/02/2018 mediante o comprovante de pagamento/voucher de retirada do material.
Veja maiores informações no folder impresso do Moderna Compartilha, disponível na secretaria.
O mesmo material pode ser adquirido nas livrarias da cidade.

VESTIMENTA ESCOLAR
O Colégio adota vestimenta escolar que deverá ser usada em todas as atividades.
Os uniformes podem ser adquiridos nas lojas credenciadas.
Uniforme Nativus: 51 35948277 - Art Uniformes: 51 35828170 - Formato Confecções: 51 30354259

