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LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 

 

2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2019 

 

INÍCIO DAS AULAS: Dia 31/01/2019 (quinta-feira), às 13h 

 

REUNIÃO DE PAIS: 29/01/2019, terça-feira, das 20h às 21h30, no auditório. 

ENTREGA DO MATERIAL ESCOLAR: 1º dia de aula. Entregar o material com o nome do aluno. 

AGENDA: Será distribuída no início das aulas. 

 

MATERIAL 

 

Os materiais relacionados abaixo precisam ser identificados com nome completo e ano.  

 5 cadernos universitários brochurão – capa dura (48 folhas) – sem desenhos nas folhas e na 

capa (um vermelho, um amarelo, dois azuis e um verde). Pedimos que a orientação das cores 

seja seguida para diferenciação das disciplinas. 

Obs.: O caderno recebido pelos alunos no final do 1º ano poderá ser utilizado no 2º ano.  

 1 pasta “Clear Book Yes” BD 10s (para atividades) 

 1 pasta “Clear Book Yes” BD 20s (para produções de texto) 

 1 pasta plástica com elástico – A4 

 1 régua – 30 cm – transparente – acrílica – sem desenhos 

 

 1 estojo com: 

 2 lápis grafite preto “Faber Castell” 2001/b grip triangular 

 1 caixa de lápis de cor “Faber Castell” (12 cores) 

 1 caneta hidrográfica “Stabilo Point” preta 0,4mm 

 1 borracha TK Plast “Faber Castell” (branca) 

 1 apontador com depósito 

 1 tubo de cola bastão “Pritt”(20 g) 

 1 tesoura sem ponta “Mundial” (com o nome gravado) 

        Obs.: Os itens do estojo deverão ser repostos quando necessário. 

 

Arte 

 1 camiseta de adulto, usada, para atividades artísticas 

 

Obs.: Quando houver citação de alguma marca específica para determinado tipo de material trata-se 

de uma recomendação de caráter técnico, durabilidade e/ou qualidade. Isto não significa imposição 

ou obrigatoriedade na compra da marca indicada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rua Dona Elisa de Moraes Mendes, 39 – CEP 05449-000 – Fone/Fax: 3021-5711 – Alto de Pinheiros – São Paulo – SP 

 

LIVROS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA  

 
FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Aurelinho: dicionário infantil ilustrado da língua 

portuguesa. 4. ed. Positivo, 2014. 

ISBN: 9788538584681 

 

 
AZEVEDO, Ricardo. Você diz que sabe muito, borboleta sabe mais! Moderna, 2007.  

ISBN: 8516054039 

 

 

MATEMÁTICA 

 

IMENES, Luiz Márcio; LELLIS, Marcelo; MILANI, Estela. Presente matemática, 2º ano. 4. ed. 

Moderna, 2015. (Projeto Presente) 

ISBN: 9788516097578 

Obs.: Não adotaremos o Caderno de Atividades. 

 

Obs.: No decorrer do ano letivo, serão feitas outras solicitações de compra de livros literários e 

paradidáticos. 

 

 
 

O UNIFORME DO COLÉGIO DEVERÁ SER ADQUIRIDO NAS SEGUINTES LOJAS: 

 
AMANINE – Rua João Fraissat, 127 – Vila Romana – Fone: 3865-7512 

 

MALHAS FLAMIR – Rua Padre Carvalho, 524 – Pinheiros – Fone: 3812-1911 
 

Obs.: o uniforme deverá ser identificado com o nome e ano do aluno. 
 

https://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://images1.folha.com.br/livraria/images/1/1/1283972-250x250.jpg?_c%3D2015-02-04-114009&imgrefurl=http://www.jacotei.com.br/p/aurelinho-dicionario-infantil-ilustrado-da-lingua-portuguesa-4-edicao/12036822&h=250&w=250&tbnid=dlp317W2m2kuUM:&docid=vcJIXZ2GsPrZ4M&itg=1&ei=TLBmVv6gJcqgwASfrKrACw&tbm=isch&ved=0ahUKEwj-9vO8hszJAhVKEJAKHR-WCrgQMwgsKBEwEQ
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CONDUÇÃO ESCOLAR 

 
Comunicamos que o colégio não possui ônibus e nenhum vínculo com as empresas de transporte 

escolar. 
Na secretaria e na portaria do Colégio, poderão ser encontrados os nomes das empresas que têm 

atendido nossas famílias nos últimos anos. 
Optando-se por alguma dessas empresas, cabe ao responsável pelo transporte comunicar à tesouraria 

do colégio os nomes dos alunos que serão atendidos, assim como o do acompanhante do veículo 

para que os funcionários da escola possam controlar a entrada e saída dos alunos. 
A avaliação da eficiência desse tipo de serviço fica a cargo da família. 

 

 


