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Segundo Ano
Lista de Materiais – 2020
Material que deverá vir diariamente na mochila:









1 borracha;
1 régua 30 cm;
1 caixa de giz de cera;
1 caixa de lápis de cor e
2 lápis de escrever nº 2;
1 guardanapo para o lanche.
1 pasta fina de plástico c/elástico;
1 estojo de canetinhas hidrocor com ponta fina;
1 tesoura s/ponta (recomenda-se de boa qualidade);
1 caderno grande – brochura sem espiral – 96 folhas (capa dura);

Material que deverá ser entregue para a professora:
 1 estojo de cola colorida;
 1 caderno de desenho – 48 folhas (capa dura)- para música;
 1 gibi;
1 pincel nº 16;
 100 folhas de ofício;
1 pacote de pratinhos de papelão nº5;
 150 folhas de desenho (180g);
1 caderno de caligrafia (capa dura) e
 1 bloco com folhas A3 brancas;
1 caixa organizadora (tamanho médio).
 1 bloco com folhas A3 coloridas;
 1 camiseta grande (usada) para as aulas de artes;
 1 pacote de pano de limpeza multiuso;
  tubos de cola de 90g e 4 colas bastão;
 2 pacotes de folhas coloridas (cores fortes);
 1 estojo de canetinhas hidrocor com ponta grossa;
 1 forma de gelo para uso da tinta têmpera;
 2 folhas de EVA (cores variadas);
 2 folhas de EVA com glitter;
 1 metro de TNT ( cores variadas);
 1 jogo pedagógico adequado para a faixa etária;
 1 pote grande de tinta têmpera na cor _______________;
 1 caixa de massa de modelar (SOFT) e um potinho para conservá-la;
 1 peça de jogo americano plástica para utilização da massinha;
 1 livro de Literatura Infantil (sugestão de autores: Ruth Rocha, Eva Furnari, Ana Maria
Machado, Léia Cassol, Elias José);
 Livro: Marcha Criança Língua Portuguesa- 2º ano - Autores: Maria Teresa , Maria Elisabete e
Armando Coelho Editora Scipione - 14ª edição 2019- ISBN 9788547402181
 Livro: Matemática 2º ano - 5ª edição -Autores: Ênio Silveira- Editora Moderna
ISBN 9788516119751
 Livro de Língua Inglesa: Orbit 2 - 2o ano - 1a edição Editora Richmond ISBN 9788516107772


Observação: Todos os livros e dicionários poderão ser adquiridos no Colégio.
Material para Atividades Aquáticas:
Meninas: maiô do Colégio, touca (uso obrigatório), toalha de banho e toalhinha pequena, chinelos, roupão ( opcional )
e um óculos para natação (opcional).
Meninos: sunga ( azul ou preta ), touca (uso obrigatório), toalha de banho, chinelos, roupão
( opcional ) e um óculos para natação (opcional).
Observação: Todos os materiais e uniforme deverão estar identificados com o nome do(a) aluno (a).
Uso obrigatório do uniforme.
Entrega do material no 1° dia de aula.
Início das aulas – 17/02/2020
Reunião de pais do Fundamental I (2º ao 5º ano) dia 19/02/2020 às 19h30min.

Livros adotados da Editora Moderna
A Editora Moderna oportuniza a compra dos livros didáticos pela internet, no site de vendas, no endereço
www.modernacompartilha.com.br , clicando em Compre Aqui.
Haverá condições especiais de parcelamento em até 10 vezes sem acréscimo e com desconto de 20%.
Ao adquirir os livros, o aluno terá acesso à Plataforma LMS, que conta com conteúdos digitais exclusivos, que
serão utilizados em sala de aula e em casa, integrando o Projeto Compartilha Start.
A aquisição dos livros vem acompanhada de um login e senha, essa senha será entregue em sala de aula no
início do ano letivo, que habilitam o aluno a baixar sua versão digital do livro e a acessar as diferentes ferramentas da
Rede Compartilha Start.
Os livros serão utilizados já a partir da segunda semana de aula; portanto, para que os livros estejam
disponíveis no Colégio nesse período, é necessário efetuar a compra até o dia 31/01/2020, em função da logística de
entrega.
No Colégio, será feita a entrega dos kits adquiridos via Portal no período de 17 a 19 de fevereiro, mediante
apresentação do comprovante de pagamento (somente kits completos contendo todas as obras da Editora Moderna
adotados para a série). Livros avulsos adquiridos no site serão encaminhados para a residência do aluno.

