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Material de uso diário 
(Todo material deverá ser etiquetado com o nome do estudante e constar na mochi-

la, a partir do 1º dia de aula) 

•08 cadernos de caligrafia, tipo brochurão, pauta azul larga, modelos 1 e 
2 (1 Língua Portuguesa, 1 Matemática, 1 Geografia, 1 História, 1 Ciências, 
1 Redação, 1 Inglês/Ed. Física e 1 para Ensino Religioso e Música) 
  (ATENÇÃO: NÃO ADQUIRIR CADERNO COM PAUTA ESTREITA E NUME-
RADA) 
•05 unidades de lápis preto nº 2 (com nome do aluno) – Não será permi-
tido o uso de lapiseira 
•02 borrachas macias 
•01 apontador com depósito 
•01 régua de 30 cm (de plástico duro) 
•01 régua geométrica  
•01 pasta Brasil etiquetada 
•01 caixa de lápis de cor 
•01 frasco de cola branca de 90g 
•01 tesoura sem ponta 
•01 bloco ortográfico, pauta azul larga, modelos 1 e 2 
•03 livros de literatura de acordo com a faixa etária que serão indicados 
pela professora a cada etapa. 
•01 gibi (de acordo com a faixa etária) 
•01 caixa de material dourado individual 
 
Material de Música (trazer no 1º dia da aula de Música) 
 
01 flauta doce Yamaha Barroca  Soprano 
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Material de Arte (entregar para o Apoio Pedagógico - 06/02 e 07/02) 

•01 folha de EVA  (de cor marrom ou preto) 

•01 folha de EVA   de cor branca 

• 01 folha de EVA com glitter (de cor verde ou azul) 

• 01 folha de EVA atoalhado (de cor verde ou azul) 

•10 metros de fita de cetim de cor azul 

•01 pacote com 50 folhas de papel colorset (de cor verde ou azul) 

•01 pacote de pape lumi paper 

• 02 metros de chita (qualquer estampa) 

• 01 pacote de folhas 180g/m estampadas sortidas. 

Uniforme para Educação Física 

- Bermuda ou calça, a mesma de uso diário, em tactel para meninos e meninas. 
- Bermuda helanca na cor azul marinho como opção para meninas. 
- Blusa, modelo masculino e feminino, adotadas pelo Colégio.  
- Tênis e meia. 

Livros didáticos 

Português: Linguagens - 2º ano - Autores: William Roberto Cereja e Thereza 
Cochar Magalhães - 6ª Edição . Edição reformulada 2017 - 
Atual Editora. 

01 minidicionário da Língua Portuguesa. 
Adotaremos livros de literatura ao longo do ano letivo. 

3 

Campanha pelo uso de mochilas com rodinhas 

Geografia: Projeto Buriti - Volume 2 - Editora Moderna – 4ª edição 2017 
História: Ligados.com 2 - Autores: Alexandre Alves, Letícia Fagundes de Oliveira e     
Regina Nogueira Borella .Editora Saraiva – 2ª edição 2015. 
Ciências: Aprender Juntos - Autora Cristiane Motta – volume 2- 5ª edição - Editora 
SM. 
Matemática: Projeto Ápis 2º ano - Autor: Luiz Roberto Dante - Editora Ática - Edi-
ção reformulada 2017. 
Inglês:   Livro didático: Kids Web 2, Editora Richmond, 2ª edição 
 

 
Prezados pais: 
 
Nesse retorno às aulas, é imprescindível que  cuide-
mos  com  carinho do material escolar e da saúde do
(a) seu(sua) filho(a). Ao escolher uma nova mochila,   
façam a opção pelas que têm  rodinhas.  Existem  
modelos específicos para jovens e adultos. Também  
não as  sobrecarreguem com material em excesso, o
(a) estudante deve trazer  somente  o necessário pa-
ra a aula do  dia.  Mochila  correta, coluna saudável! 

  

O uniforme estará à venda nas seguintes lojas: 

 

Pluriforme - Av. Amazonas, 2267 - Loja 1-A - Santo Agostinho, . 

Pluriforme virtual - www.pluriformeloja.com.br 

Papelaria Panorama - Av. Afonso Pena, 2701 — 3225-7199. 

Papelaria Bikas - Rua Lavras, 188 — 3289-1000 / 3289-1006. 

Livraria Leitura - Shopping Boulevard. 

 


