LISTA DE MATERIAL 2022
2º ANO EF
QTD

DESCRIÇÃO

MATERIAIS

1 Agenda escolar (será entregue em sala de aula)

DIVERSOS

1 Revista usada para recorte (Casa Claudia, Casa e Jardim, etc.)
2 Gibis (não serão devolvidos)
2 Revistas Picolé (nível fácil, repor quando terminar)
1 Material dourado individual, em madeira, acondicionado em uma caixa plástica com tampa e nome
Material de higiene: escova de dentes com porta escova (com nome) e tubo de creme dental
1 Estojo* com 1 zíper e divisões internas ( modelo Arplas - ref. 301 Cegonha ou similar), contendo:
5 Lápis grafite sextavado 2B, marca Faber Castell Regente 9000 ou similar
2 Borrachas brancas simples, marca Faber Castell ou similar
3 Colas bastão (10gr), marca Pritt ou similar
2 Apontador com depósito, marca Faber Castell ou similar
1 Régua plástica transparente com 15 cm com o nome gravado
1 Tesoura corte a laser escolar, com cabo anatômico, com nome gravado no metal
(para canhotos, comprar tesoura específica)
2 Canetas apagáveis verde escuro, marca Pilot Frixion ou similar
1 Jogo de 12 canetas hidrocor com ponta fina, marca Faber Castell ou similar
1 Caixa de 24 lápis de cor, marca Faber Castell, Bic ou similar
2 Canetas marca-texto apagável amarela, marca Pilot ou similar
1 Colete dupla face nas cores cítricas rosa e verde limão (à venda nas lojas de uniforme) para
Educação Física

PASTAS

QTD

DESCRIÇÃO

ESPANHOL

1 Pasta vermelha com 40 sacos plásticos, modelo Clear Book ou similar

INGLÊS

1 Pasta de polipropileno azul, com elástico, de 20mm, modelo Yes ou similar com 3 sacos plásticos.

MÚSICA/
MATEMÁTICA/

1 Pasta fumê com 20 sacos plásticos, modelo Clear Book ou similar

CIÊNCIA ESP.
TUTORIA

1 Pasta com elástico transparente, incolor, sem dorso, para lição de casa e comunicados
1 Pasta catálogo azul com 30 sacos plásticos, modelo Clear Book ou similar para atividades gráficas

CADERNOS

QTD

DESCRIÇÃO

HIST/GEO/CIE

1 Caderno com espiral azul (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

MATEMÁTICA

1 Caderno com espiral vermelha (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

PORTUGUÊS

1 Caderno com espiral verde (elaborado pelo colégio), com 50 fls. (à venda na papelaria)

TUTORIA

1 Caderno de desenho (sem folha de seda)

ARTE
Dada a especificidade da disciplina, será cobrada uma taxa anual do material de uso coletivo, a ser utilizado no decorrer
do ano letivo, no valor de R$76,60. Essa taxa será cobrada via boleto bancário.
A relação desse material está disponível na secretaria, caso deseje adquiri-lo individualmente.
LIVROS
ESPANHOL

DESCRIÇÃO
Título:
Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 1
Autor(es): María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez e Pilar Valero Ramirez
Editora:
Edinumen
I.S.B.N.: 978-84-984-8535-6
Título:
Clan 7 con ¡Hola, amigos! - nivel 1 - Cuaderno de actividades
Autor(es): María Gómez Castro, Manuela Míguez Salas, José Andrés Rojano Gálvez e Pilar Valero Ramirez
Editora:
Edinumen

HIST/GEO/CIE
INGLÊS

I.S.B.N.: 978-84-984-8537-0
Título:
Tomás es distinto a los demás
Autor(es): C. López Narváez e C. Salmerón
Editora:
Bruño
I.S.B.N.: 978-84-216-9227-1
Ao longo do ano serão pedidos livros paradidáticos que contemplarão as propostas dessas áreas de conhecimento.
Título:
Learn With Us 2 - Classbook
Autor(es): Vanessa Reilly, Mari Carmen Ocete, Hawys Morgan, Plácideo Bazo and Marcus Peñate
Editora:
Oxford University Press
I.S.B.N.: 978-0-19-490843-6

MATEMÁTICA

Título:
Ligamundo matemática - 2º ano
Autor(es): Eliane Reame
Editora:

Saraiva

I.S.B.N.:
PORTUGUÊS

978-85-472-3463-8
O que nós somos juntos / We are better together - volume 1
Título:
Autor(es): Paula Santisteban e Eduardo Bologna
Música em Família
Editora:
I.S.B.N.: 9786599296703
Dois livros adequados para a faixa etária, para compor a biblioteca de classe, conforme segue:
· 1 livro referência (obras de curiosidades, dicionários ilustrados, enciclopédias temáticas de volume único
etc.), de interesse do aluno.
. 1 livro cujo assunto esteja relacionado com um dos gêneros/temas trabalhados ao longo do ano: bilhetes,
cartas, contos, fases do desenvolvimento humano, profissões e comparação entre as épocas antiga e atual
(Chá dos Avós).

Observações

Todos os cadernos, pastas e materiais diversos devem ser reaproveitados.
* Todo material do estojo deverá ser identificado com caneta permanente de retroprojetor e reposto sempre que houver
necessidade.
Todo o material em bom estado poderá ser reaproveitado.
Todo o material deverá ser encapado com plástico transparente (Contact, Encap ou similar).
Identificar cada lápis, caneta, canetinhas, borracha, cola, estojo, etc. com caneta de retroprojetor.
Todos os cadernos e pastas deverão ser etiquetados com o nome do aluno, ano e disciplina. Modelo de etiqueta:
Nome: _______________________________________________
Ano: _____________________
Disciplina: ____________________________________________
Solicitaremos a reposição do material sempre que necessário.
O valor do material de Arte, da agenda e do material elaborado pela equipe de professores do Colégio será cobrado via
boleto bancário.
A livraria e papelaria "Book Fair" fará a venda do material de 01 a 17/12/2021 e a partir do dia 03/01/2022 em sua loja localizada
dentro do Colégio, de segunda a sexta-feira, das 7:00 às 17:00 horas, ou pelo site www.bookfair.com.br, utilizando a senha de
acesso MIGUELDECERVANTES.
Telefone: 3779 1890 - WhatsApp (11) 91090 6505.
A compra do material na "Book Fair" é facultativa.

