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LISTA DE MATERIAL DIDÁTICO - 2019 - 2º

Ano

- MATERIAIS PESSOAIS:
Quant.

Quant.

Material

01
01
01

Dicionário da Língua Portuguesa
Estojo porta lápis grande com 2 divisórias
Frasqueira de plástico (20cm)

02

01
01
02

Apontadores com depósito
Borrachas Faber Castell
Cadernos de caligrafia capa dura 96 folhas
marca SPIRAL (200mmX275mm)
Caderno universitário (96 folhas) com
margem e capa dura
Caixa de caneta hidrocor grande 24 cores
Caixa de giz de cera 12 cores (curto)
Caixa de lápis de cor de 24 cores

02
01
03
05
01
02

Caixas de lenço de papel
Caneta marca texto
Cartelas de adesivos grandes (vários temas)
Colas bastão Pritt
Cola Tenaz pequena
Cruzadinhas Picolé infantil

02
01
01
01
15
01

Garrafinhas de água (1 para cada
semestre)
Gibis
Jogo pedagógico
Lápis nº 2 com nome do aluno (presos
com elástico de dinheiro)
Livros de leitura apropriados para idade
Material dourado de E.V.A.
Pasta catálogo
Pasta transparente com elástico
Plásticos com dois furos (tamanho ofício)
Tesoura sem ponta (com nome gravado)

04
05
02
01

Material

02
01
12

- MATERIAIS DE ARTES:
Quant.

Material

Quant.

01
01
01
01
02
02
01
01
01
01

Bloco canson A4 branco
Bloco de creative paper lumi fluorescente A4
Caixa de tinta guache com 12 cores
Caixa de tinta plástica
Colas glitter (cores a escolher)
Durex colorido (azul e verde)
Durex transparente
Esponja
Fita crepe
Fita dupla face

02
02
01
01
01
01
01
02
01

Material
Multi-tak massinha adesiva 35g
Pacotes de lantejoulas (cores a escolher)

Pacote de palitos de sorvete
Pacote de Perfex
Pincel chato nº 10
Pincel fino nº 3
Régua de acrílico 30cm
Rolos de fitilho (cores a escolher)
Tela para pintura 30x30 cm

- PAPELARIA: (Deverá ser entregue no Colégio entre os dias 28 e 30 de janeiro)
Quant.
05
02
02
02
02
02
01
01
04
04

Material
Folhas de cartolina branca
Folhas de E.V.A. azul
Folhas de E.V.A. azul com glitter
Folhas de E.V.A. branco
Folhas de E.V.A. branco com glitter
Folhas de E.V.A. marrom
Folhas de papel camurça marrom
Folhas de papel camurça preto
Folhas de papel color set verde
Folhas de papel color set preto

Quant.

Material

03
03
03
04
04
03
03
03
500
100

Folhas de papel crepom azul
Folhas de papel crepom laranja
Folhas de papel crepom marrom
Folhas de papel espelho laranja
Folhas de papel espelho preto
Folhas de papel laminado prata
Folhas de papel laminado cartonado verde
Folhas de papel laminado cartonado vermelho
Folhas de papel sulfite A4 branco
Folhas de papel sulfite A4 verde

Obs: Para a compra dos materiais de PAPELARIA, os senhores terão a opção de trazer todos os
materiais na data solicitada ou efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 170,00 (cento e setenta reais) até
a data de vencimento da mensalidade do mês de fevereiro/2019
IMPORTANTE
- Colocar o nome em todos os pertences do(a) aluno(a), principalmente no uniforme, lápis e canetas.
Para realização de algumas atividades, serão pedidos materiais complementares durante o ano letivo
e todo material dessa lista deverá ser reposto quando necessário.
- Lembramos que é possível reutilizar materiais de anos anteriores, tais como tesoura, lápis de cor,
caneta hidrocor, estojo, régua, apontador, dicionário etc. desde que estejam em bom estado.
- Todo material pessoal e de Artes deverá ser entregue no dia 04/02/19 (2ª feira) no horário normal
de aula. O material de Artes deverá ser entregue em sacola separada.

LISTA DE LIVROS PARADIDÁTICOS - 2019 - 2º
Períodos
1º Bimestre

2º Bimestre

Férias de julho

3º Bimestre

4º Bimestre

Ano

Livros (Título, Autor e Editora)
- Amanda no país das vitaminas
Autor: Leonardo Mendes Cardoso
Editora: Editora do Brasil
- Teté, o anjo amigo
Autora: Maria Lúcia Ribeiro La Andrada
Editora: Editora do Brasil
- A gargalhada do jacaré
Autora: Elza Cesar Sallut
Editora: Editora do Brasil
- Folclorices de brincar
Autoras: Mércia Maria Leitão e Neide Duarte
Editora: Editora do Brasil
- A invasão dos abelhudos
Autor: Rogério Borges
Editora: Editora do Brasil

O valor total do material do Sistema Objetivo (4 bimestres) é de R$ 1.040,00 sendo pago em
8 parcelas de R$ 130,00 (a partir do mês de janeiro).
A compra dos livros paradidáticos dos alunos do 2º ano poderá ser realizada no Colégio ou nas
livrarias de sua escolha
Caso optem pela compra através do Colégio, os valores estarão disponíveis na secretaria a partir do
dia 21/01/19.

NOSSA 1ª REUNIÃO DE PAIS E MESTRES
SERÁ NO DIA 01/02/19 (6ª feira) ÀS 16:30h.
Início das aulas: 04/02/19

