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Lista de Materiais - 2º Ano
ENTREGA DE MATERIAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA.
É NECESSÁRIO CONSTAR O NOME DA CRIANÇA EM TODOS OS MATERIAIS.
NÃO COMPRAR MATERIAIS ESCOLARES COM FORMA DE BRINQUEDOS.
1
Mochila.
2
Lápis graﬁte de boa qualidade.
2
Borrachas simples.
1
Apontador com depósito.
1
Bloco de rascunho 11X16.
1
Caixa de lápis de cor 12 cores de boa qualidade (com
o nome da criança em todos os lápis).
1
Caderno de desenho A4.
1
Régua (30 cm) transparente e dura.
1
Pote de massa de modelar (150g).
2
Revistas (Picolé).
1
Tesoura sem ponta.
1
Toalha para higiene (para uso após a Educação Física).
2
Tubos de cola branca líquida (de 90g a 110g).
1
Gibi.
1
Caixa ou pacote de lenços de papel para higiene nasal.
1
Garraﬁnha para água.
1
Dicionário de língua portuguesa (Mini Houaiss ou Aurélio).
1
Estojo com zíper.
1
Livro de história para criança de 7 anos (título a escolha).
1
Caixa de Material Dourado individual 62 peças (com selo do Inmetro).
Livro de Literatura: 1º, 2º, 3º e 4º bimestre (os títuos serão divulgados no decorrer do ano letivo).
Aquisição direto na tesouraria do Colégio:
1
Caderno brochura quadriculado.
4
Cadernos de brochura de linha.
Materiais anuais (serão entregues aos estudantes no início do ano letivo)
Livro de Inglês, Espanhol e Ensino Religioso.
1
Caderno de atividades (leitura e numerais).
Materiais bimestrais (serão entregues aos estudantes no decorrer do ano letivo)
Apostilas do COC
ATENÇÃO:
- Se necessário, será solicitada a reposição de alguns itens da lista.
- Uniforme: Camiseta ( branca, amarela ou do esporte), calça, calção, bermuda e casaco. Todas as
peças deverão conter o nome do(a) estudante.
- Não trazer para o Colégio celular, nem vir com joias (relógio, corrente, pulseira, colar, anel, brinco
grande).
- Pedimos que mantenham sempre atualizados os telefones e endereços junto à secretaria.
- Anexar cópia da carteirinha do plano de saúde + SUS na agenda.

RECADOS IMPORTANTES
Ÿ

31/01/2020 - Reunião para os pais dos novos
estudantes às 19h (importante também a presença
dos pais que matricularam seu(ua) ﬁlho(a) durante o
ano letivo de 2019 e não participaram da reunião no
início do ano);

Ÿ

03/02/2020 - Início das aulas do 1º ao 5º ano.

10/02/2020 - Reunião de pais com as professoras de
Ensino Fundamental I às 19h30.
OBS.: Entrega de materiais no primeiro dia de aula.
Ÿ

