
Atenção! 

 Para o material das aulas de Educação Cristã será cobrado uma Taxa no início das aulas pela 

Coordenação.  

 A agenda escolar do colégio deve ser adquirida na sala da Coordenação Pedagógica do grau a partir do 

mês de Janeiro de 2012. 

 Segue em anexo a lista dos livros do Projeto de Leitura. 

 O material de livros e de uso coletivo deverá ser entregue na Coordenação nos dias 26 e 27 de janeiro de 

2012 para ser conferido junto com os responsáveis do(a) aluno(a). No horário de 8h às 16horas.  

 O material de uso pessoal será conferido pela professora no primeiro dia de aula.  

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR ANO LETIVO 2012 

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 
 

 

LIVROS  DIDÁTICOS 
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Editora Construir  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL DE USO COLETIVO 
 

 

06 folhas de papel colorset ( 2 preto, 2 vermelho, 

      2 marrom) 

04 folhas de Papel 40 kg tamanho industrial 66x96 

01 folha de papel de presente  

02 folhas de papel laminado (dourado e prateado) 

02 folhas de Emborrachado EVA (azul e verde) 

01 tubo de cola branca 90g 

01 bloco de papel A4 colorido (8 cores) 

01 tela de tecido para pintura 40x30cm 

04 pastas com Abas e elástico – azul 

02 pacotes de bolas – cor Branco 

01 bloco de canson – tamanho Ofício – cor creme 

02 rolos de fita dupla face 

01 rolo de fita crepe 

02 pincéis atômicos – Azul 

02 folhas de papel madeira 

01 fita durex 

01 tubo de cola Gliter 

01 pincel chato nº. 12 

01 pincel chato nº. 18 

02 metros de TNT – cor branca 

05 sacos de TNT 30x25 – vermelho 

04 tubos de tinta acrílica para tela (preto, vermelho, 

     marrom, cinza) 

02 potes de tinta ACRILEX tempero guache  

     (marrom e nude ) 

01 rolo de fita TNT – branco ou azul 

01 sabonete líquido infantil 

01 tubo de Brascoplast  

     (adesivo de contato universal) 

30 folhas de papel 40 kg duplo 0ficio.  

 

 

 
 

 

   MATERIAL DE USO PESSOAL 
 

01 caderno grande sem divisão (48 folhas) para as aulas 

     de Inglês  

01 caderno grande sem divisão (capa dura - 90 folhas) 

01 caderno grande sem divisão (capa dura - 48 folhas) 

01 caderno de desenho grande espiral para as aulas de 

      Música 

01 caixa de lápis hidrocor com 12 cores 

01 tesoura escolar ref. 2700/05 (com nome gravado) 

01 caixa de lápis de cor de madeira grande com 12 cores. 

01 dicionário escolar nova ortografia  

01 Bíblia 

01 apontador com depósito  

01 régua de 15 cm  

01 borracha média/ lápis grafite, nº. 02 

01 caixa de lápis de cera grande 

01 agenda escolar do CAB 

02 tubos de cola branca tipo bastão 

01 copo (item indispensável) 
 

MATERIAL DE SUCATA 
 

04 revistas velhas 

01 gibi 

06 caixas de fósforo vazias 

 
 

 

* ATENÇÃO 

 

- Não aceitaremos caderno de matéria 

- Todo material de uso pessoal deverá ser entregue com 

o nome do aluno de forma que não saia a identificação. 

- Não será permitida a utilização de estiletes. 
 

 
 

 

Língua Portuguesa 

Projeto Prosa – Língua Portuguesa – 2º Ano (Nova Edição)  

Autores: Angélica Prado e Cristina Hulle 

Editora Saraiva 
 

Matemática 

1) Projeto Buriti – Matemática 2º Ano (Livro) 

Editora Moderna  

2) Caderno de atividade do Projeto Buriti 2º Ano 

Editora Moderna  

 

História 

Historiando – História – 2º Ano 

Autora: Zélia Maria Wanderley Dantas 

Editora Construir  

 

 

Geografia  

Projeto Buriti – Geografia - 2 

Editora Moderna 

 

Ciências 

Projeto Buriti – Ciências - 2 

Editora Moderna 
 

Inglês  

Bounce for kids 

Student Book – volume 2  

Autoras:   Julie Kniveton 

                 Angela Llanas 

                  Bette Roselli 

                  Ruth Bron                  

  Editora Macmillan 

 


