Lista de Material 2019
2º ano – Ensino Fundamental I
Materiais para uso escolar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

03 cadernos brochura tamanho universitário capa dura – 96 folhas
01 caderno de desenho capa dura espiral - 48 folhas
03 apontadores com depósito (sugestão: Faber-Castell) *repor quando necessário
02 borrachas macias - *repor quando necessário
01 caixa de lápis de cor 24 cores (sugestão: Faber-Castell) *repor quando necessário
01 estojo de canetinhas hidrocor - *repor quando necessário
10 lápis pretos nº 2 (sugestão: Faber-Castell)
04 tubos de cola bastão – 20g (sugestão: Pritt)
03 tubos de cola branca líquida pequena (sugestão: Tenaz)
01 estojo de tecido com divisórias para comportar lápis de cor, lápis preto, borracha, apontador, régua,
canetinha hidrocor, cola e tesoura
• 01 tesoura escolar pequena sem ponta com nome gravado (sugestão: Mundial ou Tramontina)
• 01 pasta plástica com elástico polionda azul (fina)
• 01 régua acrílica de 20 cm
• 10 saquinhos plásticos tamanho ofício, transparentes, “grossos”, novos e sem identificação
• 01 bloco de papel Canson A4 – 140g/m²
• 02 pacotes de papel Criativo (colorido) – 140g/m2
• 01 caixa de massinha
• 01 brinquedo pedagógico
• 02 gibis
• 04 folhas de E.V.A liso
• 04 folhas de E.V.A felpudo
• 06 folhas de E.V.A com glitter
• 04 envelopes pardo tamanho ofício
• 01 calculadora simples pequena
• 03 revistas para recorte

Materiais para as aulas de Inglês:
• 05 saquinhos plásticos tamanho ofício, transparentes, “grossos”, novos e sem identificação
• 01 caderno universitário capa dura brochura 48 folhas
Materiais para as aulas de Arte:
•
•
•
•
•
•

01 pincel cabo longo nº 12
01 caixa de giz de cera com 12 cores
01 caixa de guache escolar com 12 cores
01 caixa de tinta plástica com 6 cores
01 caixa de tinta glitter
01 toalha pequena (21X35)
Obs: colocar nome em todos os objetos acima

Para uso na aula de Nutrição:
• A Dolmã deve ser adquirida no colégio, no valor de R$ 90,00. O uso não é obrigatório, porém muito
importante para o desenvolvimento da aula. Não será permitido o uso de dólmã confeccionada fora da
escola (Quem já adquiriu pode usar a mesma).

Livros da Rede Salesiana de Escolas:
• Material Didático - 2º ano: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e da Natureza,
Ensino Religioso e Arte (3 cadernos) – EDEBÊ (Rede Salesiana de Escolas)
• A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da EDEBÊ Brasil, no endereço:
http//loja.edebe.com.br
• Os pré-requisitos para a compra dos livros da Rede Salesianas de Escolas são:
• O aluno deverá estar matriculado.
• Os responsáveis por mais de um aluno deverão efetuar compras separadas.
• A abertura da loja virtual Edebê Brasil ocorrerá no dia 21 de novembro.
• As formas de pagamento disponíveis são: Cartão de crédito em até 10X (Visa e Mastercard).
• Boleto à vista com 5% de desconto.

Livros:
• Filosofia e vida – 1ª edição – 2 º ano – Autor: Gabriel Chalita - Editora: FTD
• No capricho – Caligrafia Integrada com Ortografia e Gramática B – Autora: Isabela Carpaneda /
Angiolina Bragança – Editora: Quinteto

• Inglês: Shine On 2 – Student Book & Extra Pratice – Oxford
• 01 dicionário pequeno – Editora: Melhoramentos
Obs: Os livros acima são vendidos separadamente, portanto devem ser adquiridos em livrarias.

Observações importantes:
1. Todo material, inclusive, lancheira, mochila, uniforme, lápis de cor e giz de cera deverão estar
identificados com o nome completo da criança e a turma.
2. Os livros deverão ser encapados com Contact transparente e etiquetados com nome do aluno na
capa.
3. Não é permitido o uso de qualquer material alheio à vida escolar: borrachas perfumadas, estojos
sofisticados, lapiseiras, joias, celulares, etc.
4. Reunião com os pais dia 28/01/2019 às 14h30. NESTE DIA, TRAZER O MATERIAL COMPLETO
DO ALUNO.
5. Início das aulas dia 29/01/2019.
6. O estojo com 3 divisórias e com os materiais dentro, ficarão dentro da mochila, portanto não será
necessário trazer junto com os materiais no dia da reunião.

