
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1º dia de aula: 27/01/2020 – 2ª Feira 

Horários: 

- Turma da Manhã: das 7h às 11h30 

- Turma da Tarde: das 13h30 às 18h00 

 

ENTREGA DE MATERIAIS: Não entregar os materiais no primeiro dia de aula, pois serão entregues 
gradativamente, conforme orientação dos professores e horário semanal das aulas. Para o 1º dia de aula 
o aluno deverá trazer somente estojo. 
 

O material do SISTEMA FTD e o livro de Ensino Religioso do SISTEMA MARISTA DE EDUCAÇÃO, 
adotados pela Rede Marista de Colégios, serão entregues às famílias pelo colégio, no período de 21 
a 23/01/20, das 8h às 17h, e no dia 25/01/20 (sábado), das 8h às 12h. 
 

Livros de literatura: 

 

 A PRINCESA QUE NÃO QUERIA APRENDER A LER – HELOISA PRIETO – FTD ** 
 OSCAR E O REI DA LAMA- MARCOS ALMADA RIVERO- FTD 
 A LENDA DO DIA E DA NOITE – RUI DE OLIVEIRA -FTD. 

 

** Livro adotado em 2019, podendo ser adquirido na Feira de Livros Paradidáticos Usados, promovida 
pela equipe da Biblioteca do colégio (CRA), que ocorrerá no período de 17 a 20 de dezembro. Maiores 
informações, entre em contato: 16 3977 1400. 
 

 

Dicionário 
 
- Dicionário Júnior da Língua Portuguesa - Geraldo Mattos. Ed. FTD 
 

 

Materiais diversos: 

 

 01 Agenda escolar 2020 – sugestão de medida: 148mm x 210mm. 
 03 cadernos tipo brochurão capa dura de 48 folhas (Um de cada: amarelo, vermelho e azul). 
 01 pasta fina com grampo trilho (plástica) (para arquivar atividades, avaliações, comunicados) 
 50 sacos plásticos com 4 furos.  
 01 régua comum (30 cm) 
 01 caneta marca texto cor amarela 
 01 pote de massa de modelar 500 g 
 01 caixa de giz de cera 
 01 caneta preta de retroprojetor (2.0) ponta média (para registros da criança) 

Reunião de pais 

DATA 

23/01/2020 – 5ª feira 

Turma da Manhã: 10h30 

Turma da Tarde: 16h00 

LOCAL Sala de aula 

    Lista de Materiais do(a) Aluno(a)  

do 2º ano do Ensino Fundamental 



 
 01 bloco quadriculado de 1cm x 1cm 
 01 pote de massa para modelagem de cerâmica branca 500 gramas 
 01 estojo contendo: 04 lápis pretos nº 2 grafite, 02 borrachas brancas macias, 01 apontador (com 

depósito) e 01 régua de 15 cm (família fará reposição quando necessário) 
 01 caixa de lápis de cor longo 24 cores (família fará reposição quando necessário) 
 02 frascos de cola branca (90g) (quantidade necessária para repor durante o ano, ficarão na escola).  
 02 tubos de cola bastão grandes (quantidade necessária para repor durante o ano, ficarão na escola). 
 01 tesoura escolar em aço inoxidável, com o nome gravado (sem ponta) 
 01 estojo de canetinha hidrocor fina (12 cores)  
 
 
Materiais de Arte 

 01 Bloco Canson A3 – folhas cor creme 
 01 bloco Canson A4 – folhas cor branca ou creme 
 01 bloco cartonado colorido (235x325 mm) – 30 folhas 
 01 pote de tinta guache 250 ml: amarelo.  

Lista de materiais que podem ser usados/ reutilizados / reaproveitados/ coletados 

 01 gibi em bom estado. 
 01 revista para recorte.  
 Objetos em desuso: chaves, objetos antigos, lixo eletrônico (celulares antigos, teclado de 

computador em desuso, entre outros), roupas e acessórios. (Objetivo é compor ambientes de 
aprendizagem, oportunizar criações com o princípio da sustentabilidade) 

 01 camiseta tamanho P adulto para momentos de pintura 
 
 

OBSERVAÇÕES: 

 

1. Não é permitido o uso de fichário e caderno universal espiral. 

2. Todo material deve ser etiquetado e identificado.  

3. Os materiais do ano passado, que estiverem em bom estado, poderão ser reaproveitados. Evite o 

consumo desnecessário. 

 


