RELAÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR/2018 – 2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
ESPECIFICAÇÃO

QUANTIDADE

UTILIZAÇÃO

Papel crepom liso (verde/ azul)
Papel vergê colorido (cor clara)
Papel madeira
Papel seda estampado
Cartolina guache estampada
Cartolina trabalhada estampada
Cartolina trabalhada (cor à critério)

02 folhas
05 folhas
01 folha
02 folhas
01 folha
01 folha
01 folha

Lápis grafite HB nº 02 (boa qualidade)
Hidrocor com 12 unidades (grande)
Giz cera com 12 unidades (grande)
Lápis de cor com 12 unidades (grande)
Borracha branca (boa qualidade)

10 unidades
01 caixa
01 caixa
Escrita, desenhos, pinturas, destinados ao
01 caixa
desenvolvimento da coordenação viso-motora.
02 unidades

Rolo de fita durex (larga)
Rolo de fita durex (colorida)
Apontador (lapiseira)
Régua

01 unidade
01 unidade
02 unidades
01 unidade

Tinta guache
Pincel nº 10/12 (achatado)
Massa de modelar

01 caixa
01 unidade
01 caixa

Pinturas diversas (Técnicas de artes)

Cola bastão
Cola branca grande

01 unidade
01 unidade

Colagens diversas

Tesoura sem ponta

01 unidade

Recortes diversos

Classificador de elástico (transparente)
Envelope padronizado (*)

01 unidade
Guardar exercícios e avaliações do aluno.
04 unidades

Folha de E.V.A. liso (marrom, pele e laranja)
Folha de E.V.A.. estampado
Feltro (estampado)
Chita
Fitilho nº 0

03 unidades
01 unidade
Destina-se a desenvolvimento de atividades
½ metro
psicomotoras e artísticas.
½ metro
05 metros

Jogo educativo (dama, dominó, xadrez, resta um, etc.)
Bolas de sopro

01 unidade
01 pacote

Caderno grande 96 folhas (Capa dura/aramado)

04 unidades

Caderno de desenho (grande e aramado)

01 unidade

Livro de estória infantil

01 unidade

Revista em quadrinho (gibi)

01 unidade

Revistas usadas (Caras, Pais e Filhos, Veja, etc.)

02 unidades Recortes, colagens, montagens, reprodução de texto.

Legenda:
(*) = Material que pode ser adquirido na Livraria do Colégio.

Destinam-se a exercícios, desenhos livres, artes,
pinturas, colagens.

Destinam-se a atividades recreativas livres e dirigidas
e aulas práticas de Educação Artística.
Desenvolvimento da escrita, conhecimentos
específicos e gerais.
Escrita, desenhos, pinturas, colagens, destinados a
técnicas de artes em aulas diversas
Estimular e desenvolver o gosto pela leitura e
(desenvolvimento da linguagem oral e escrita).

RELAÇÃO DE LIVROS DIDATICOS E PARADIDÁTICOS/2018 – 2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I
Anual

Bimestral

UTILIZAÇÃO

04
unidades
01 kit

-

Livros Didáticos

Com Licença!
Autor: Brian Moses – Ed. Scipione

-

I
Bimestre

Não é justo!
Autor: Sue Graves – Ed. Moderna

-

II
Bimestre

A Escola do Marcelo
Autora: Ruth Rocha – Editora Salamandra/ Moderna

-

III
Bimestre

Velhinho entalado na chaminé
Autor: Pedro Bandeira – Ed. Moderna

-

IV
Bimestre

Minidicionário da Língua Portuguesa (Mini Aurélio)
Editora Positivo Ltda

01
unidade

-

Ampliar o vocabulário

Agenda Escolar

01
unidade

-

Comunicação entre escola e família.

ESPECIFICAÇÃO

Editora Positivo Ltda
Livro Didático Impresso e Tecnológicos (*) (**)
PES – Positivo English Solution (*) (**)

Livros Paradidáticos

Legenda: (*) = Material escolar de uso pessoal, que o aluno deverá manter na sua bolsa de livros ou trazer ao Colégio quando solicitado
(**) = Livro Impresso e Digital, Portal Educacional, Pense + Matemática e PES, que pode ser adquirido na Livraria do Colégio.

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material deverá ter o nome da criança;
 Os livros didáticos e paradidáticos poderão ser adquiridos na livraria do Colégio;
 Para melhor uso da criança e durabilidade, evite a compra de material importado de péssima qualidade;
 Não poderemos receber material escolar no primeiro dia de aula, uma vez que as professoras estarão trabalhando na recepção
das crianças;
 Relação de Material Escolar também disponível no site: www.colegiosete.com.br.
 Os pais ou responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), deverão comparecer ao Colégio no dia 25/01/2018
(quinta-feira), das 7:30 às 10:30 (turno matutino) e das 13:30 às 16:30 (turno vespertino), para entrega dos materiais do aluno;
 Os pais ou responsáveis dos alunos do Ensino Fundamental I (1º ano - turnos matutino e vespertino), deverão comparecer
ao Colégio no dia 25/01/2018 (quinta-feira), às 7:30, para uma Reunião de Informações e funcionamento pedagógico do
I Bimestre/2018, no Auditório do Colégio;
 Os pais ou responsáveis dos alunos novatos do Ensino Fundamental I (2º ao 5º ano - turnos matutino e vespertino), deverão
comparecer ao Colégio no dia 25/01/2018 (quinta-feira), às 10h, para uma Reunião de Informações e Funcionamento Pedagógico
do I Bimestre/2018, no Auditório do Colégio;
 O início das aulas para todos os alunos será no dia 29/01/2018 (segunda-feira), com início às 7h e às 13h – turnos matutino e
vespertino, respectivamente.

