2º ANO - 2017
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
04 cadernos de 100 folhas universitário (não
picotado)
02 cadernos de 100 folhas de capa dura brochurão
01 minidicionário de Língua Portuguesa com nova
ortografia
01 caderno grande de meia pauta capa dura
01 pasta plástica (2cm) com elástico (Roda de
leitura - enfeitada)
01 folha de color set
20 folhas de papel almaço pautado (com margem
dos dois lados)
01 pacote de sulfite A4 (500 folhas) para provas,
atividades em classe, trabalhos e projetos
06 envelopes 36x26 cm para armazenamento das
redações
01 material dourado de madeira (colocá-lo em
embalagem plástica pequena com nome, ex.
potinho)
01 flauta doce soprano (mesma de 2016)
01 caderno para música
MATERIAL COMUM PARA TODAS AS
DISCIPLINAS (exceto Artes que deverá estar
sempre na bolsa do aluno)
01 tesoura
05 lápis pretos
01 caixa de lápis de cor
01 régua (30cm)
01 borracha
01 pasta de elástico de 3 cm para as provas
01 caneta marca texto amarela
A agenda 2017 será fornecida pelo colégio
(com 1 folha por dia) – uso obrigatório

colégio nos dias 23 e 24 de janeiro ou no 2º
dia de aula (26/01/17) para a Assistente de
Sala.
MATERIAL DE USO INDIVIDUAL
O material de uso individual deve ser entregue na
primeira aula de Arte, se possível dentro da caixa
de madeira.
01 Caixa (se possível de madeira com cadeado –
tamanho 25x35x10), etiquetada com nome do
aluno.
01 caixa de lápis de cor aquarelável
01 caixa de giz de cera (curton)
01 pasta catálogo com 100 plásticos
01 bloco de papel canson creme
01 bloco de papel dobracor
01 canetinha hidrocor (12 cores)
01 tesoura
Tinta guache: vermelho/ azul/ branco/ preto e
amarelo
Pincéis nº 12 (chato), nº 4 (redondo)
01 caixa de massinha
01 vidrinho de glitter
01 pacote de lantejoulas (qualquer cor e tamanho)
1 avental
plástico para forrar mesa 0,50m x 0,50m
01 pote para lavar pincéis, 01 pano de prato velho
para limpar pincéis e 01 toalha para secar as mãos.

LEMBRETE:
Início das Aulas:
 25/01/17 (quarta-feira)
Horário do 1º dia de aula (25/01/17):
 9:00h às 10h30
A partir do 2º dia horário normal :
 7h às 11h30

LIVROS:
1º bimestre - “A carta de Hugo”
Autor: Tom Percival – Ed. Salamandra

Obs: Na primeira semana de aula, os alunos
sairão todos os dias às 11h30.

2º bimestre - “A Verdadeira História de
Chapeuzinho Vermelho”
Autor : Agnese Baruzzi – Ed. Brinque Book

UNIFORME
- calça, bermuda ou saia na altura do
joelho azul marinho ou jeans. (O USO DE
SHORTS É PROIBIDO)
- Camiseta do Colégio

3º bimestre - “A bruxinha invejosa”
Autor: Pedro Bandeira – Ed. Moderna
4º bimestre - “O Tatu-Bola e a Girafa”
Autores :Kiara Terra e Vicente Mendonça – Ed.
Estação da Letras e Cores
ARTES
01 papel crepom vermelho
01 papel crepom azul
01 folha de EVA branca
01 folha de EVA verde
01 folha de EVA glíter dourada
02 colas grandes (90g)
01 cartolina branca
01 papel laminado prata
O material de uso geral deverá ser entregue,
todo etiquetado com o nome do aluno. no

