Curso: 2º ano (completando 7 anos até 31/03)
Relação do Material – Ano: 2021
Início das aulas: 02/02/2021
Entrega do material: NO COLÉGIO, NA VOLTA ÀS ATIVIDADES PRESENCIAIS.
PAPELARIA:
- 03 lápis pretos, nº 2, de preferência, triangular.
- 01 caixa de lápis de cor, com 24 cores.
- 01 estojo de canetas finas hidrográficas, com 12 cores.
- 01 apontador, com recipiente.
- 01 borracha branca de boa qualidade.

Este material deverá ser reposto
durante o ano, a medida do
necessário.

- 01 tesoura sem ponta, com nome (de boa qualidade).
- 01 tubo de cola líquida – pequeno.
- 01 tubo de cola bastão – grande.
- 01 agenda – qualquer modelo tradicional – com data - tamanho grande (1 folha para cada dia).
- 01 estojo - qualquer modelo.
- 01 régua geométrica.
- 01 régua transparente, de 20 cm.
- 02 cadernos universitários – 100 folhas – espiral – capa dura (para Português e Matemática).
- 01 caderno tamanho pequeno de 50 folhas – espiral – capa dura (para Inglês).
- 01 caderno de desenho – tamanho grande - c/ 100 folhas – espiral – capa dura.
- 01 refil de bloco de fichário A4 – folhas brancas (50 folhas).
- 02 pastas aba, com elástico, polipropileno, A4 (cores diferentes).
- 01 gibi.
PERÍODO INTEGRAL

- 01 caixa de massa de modelar com 12 unidades.
- 01 pincel nº 815 10.
- 01 caixa de tinta guache com 12 cores.
- 01 caderno de desenho – tamanho grande - c/ 100 folhas – espiral – capa dura.
- 01 caderno universitário – 50 folhas – espiral – capa dura.
- 01 jogo de acordo com a faixa etária.
- 01 livro de história de acordo com a faixa etária.
- Para as aulas de Culinária: touca e avental – à venda na Lojinha do Colégio.
MATERIAIS DIVERSOS:

- 01 “nécessaire” com material de higiene (pente ou escova para cabelos, creme dental, escova de dentes,
toalha de mão) que ficará na mochila do aluno, para sua higiene pessoal.
- 01 pacote de lenços umedecidos.

LIVROS:
 PORTUGUÊS:
1) Marcha Criança – Língua Portuguesa - 2º ano
Autores: Maria Teresa / Maria Elisabete / Armando Coelho
Edição 13ª - 2019
Editora: Scipione
ISBN 9788547402181

2) Zigue – zague Caligrafia – 2º ano
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402020
 MATEMÁTICA:
Marcha Criança – Matemática – 2º ano
Autores: Maria Teresa Marsico / Maria Elisabete M. Antunes / Armando Coelho de Carvalho Neto / Vivian
Márcio
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402280
 HISTÓRIA / GEOGRAFIA:
Marcha Criança – História e Geografia – 2º ano
Autores: Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho, Vivian Márcio
Editora: Scipione
ISBN: 9788547402075
 INGLÊS:
New English Adventure Level 2
Autores: Tessa Lochowski, Cristiane Bruni with José Luis Morales
Editora: Pearson
ISBN: 9781292181974
 LIVROS PARADIDÁTICOS:
(a aquisição deverá ser feita na Livraria Livro Fácil)
1) Lúcia Já-Vou-Indo
Maria Heloísa Penteado
Editora Ática

3) Quem tem medo de bruxa?
Fanny Joly
Editora Scipione

2) Ganhei uma menina!
Tereza Yamashita e Luiz Bras
Editora Scipione

4) O gato do mato e o cachorro do morro
Ana Maria Machado
Editora Ática

Obs.: 1) Todo o material deve estar etiquetado, com nome completo do aluno, já no primeiro dia de aula.
2) Caso seja necessário, outros materiais poderão ser pedidos no decorrer do ano.

Feliz Ano Letivo!
A Coordenação.

