
2º ano - Ensino Fundamental - anos iniciais
Início das aulas: 04/02/2020

Data de entrega do material: 10/02/2020 

Material de uso individual para ser u�lizado no colégio 
Todo o material deve ser etiquetado com o nome do (a) estudante e constar 
na mochila a partir do 1º dia de aula. Os cadernos deverão ser organizados 

de acordo com o horário de aula.

08 cadernos de caligrafia, �po brochura, pauta azul larga, modelos 1 e 2: 
1 Língua Portuguesa, 1 Matemá�ca, 1 Geografia, 1 História, 1 Inglês/Educação 
Física, 1 Ensino Religioso/Música, 1 Ciências e 1 Redação. (ATENÇÃO: NÃO ADQUI-
RIR CADERNO COM PAUTA ESTREITA E NUMERADA)
05 unidades de lápis preto nº 2 (com nome do aluno) - Não será permi�do o uso 
de lapiseira
02 borrachas macias
01 apontador com depósito
01 régua de 30 cm (de plás�co duro) 
01 régua geométrica 
01 pasta Brasil e�quetada - Para uso individual do aluno
01 caixa de lápis de cor
01 frasco de cola branca de 90 gramas
01 tesoura sem ponta
01 caneta para contorno (preta)
01 bloco ortográfico, pauta azul larga, modelos 1 e 2
01 gibi (de acordo com a faixa etária)
01 embalagem de massa de modelar 
01 cruzadinha de banca picolé 
01 caixa de material dourado individual
01 quadro posicional de feltro com as ordens (C, D, U). (OBS: Pode conter mais ordens)
01 pacote de palitos de picolé -100 unidades (nas cores azuis ou verdes ou neutras)
01 jaleco branco de manga (com o nome do aluno) 
01 flauta doce Yamaha barroca soprano (para a aula de música)
02 potes de �nta guache (nas cores laranja e verde) 
01 folha de EVA com gli�er (cor de sua preferência)
01 pacote de folha branca A4 60 kg (50 folhas)
01 pacote de papel Lumi Paper

01 pincel redondo número 6 (cabo branco ou cabo azul ou cabo rosa, qualquer 
marca) 
01 pincel chato número 12 (qualquer marca) 
01 godê para �nta 
01 pote de �nta nanquim 
01 durex azul
01 rolo de papel alumínio 
01 lápis de escrever HB 
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Língua Portuguesa – Livro: Aprender Juntos 2 - 2º ano
Autores: Cicero De Oliviera / Elizabeth Gavioli De Oliveira Silva/
Márcia Cris�na Abromovick
Edição: De acordo com a BNCC 
Editora: SM

Matemá�ca – Livro: Aprender Juntos – 2º ano
Autores: Angela Leita / Roberta Taboada
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

Ciências – Livro: Aprender Juntos – 2º ano
Autores: Organizações SM
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

Geografia – Livro: Aprender Juntos – 2º ano
Autores: Leda Leonardo Da Silva
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

LIVRO DIDÁTICO:



História – Livro: Aprender Juntos – 2º an
Autores: Mônica Lungov/Raquel dos  Santos Funari
Edição: De acordo com a BNCC
Editora: SM

LIVROS PARADIDÁTICOS:

Ensino Reliogioso – Livro: Semear Juntos – 2º ano
Volume 2 - 1º Edição
Autores:  Mar Sánchez Sánchez, Hortensia Muñoz Castellanos
Editora: SM

1º Etapa:
Livro : Histórias da Vovó Alber�na
Autores: Cléa Prado
Editora: Cora

2º Etapa:
Livro : Um Outro Jeito de Voar 
Autor: Gilberto Mansur
Editora: Formato 
3º Etapa:
Livro : O Menino que Florescia
Autor: Jen Wojtowicz
Editora: SM
 
Uniforme escolar para uso diário:

• Calça ou bermuda: modelo adotado pelo Colégio.
• Blusa: modelo adotado pelo Colégio.
• Agasalho: prioritariamente, deve-se usar modelo adotado pelo Colégio.
• Calçado: tênis, não é permi�do o uso de sapatos, sapato de salto, sandálias
ou chinelos.



Uniforme para educação �sica:

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

O uniforme estará a venda nas seguintes lojas:
Livraria Leitura: Av. Paraná, 393 - 3272-8492

Pluriforme: Av. Amazonas, 2267 - Loja 1 A - Santo Agos�nho
Papelaria Bikas: Rua Lavras, 188 - 3289-1000

Papelaria Panorama: Av. Afonso Pena, 2701 - 32257199

UNIFORME

CAMPANHA PELO USO DE MOCHILAS COM RODINHAS
Prezados Pais,

Nesse retorno às aulas, é imprescindível que cuidemos 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 para a aula do dia. 

Mochila correta, coluna saudável!


