Lista de Materiais 2016 – 2º Ano (Ensino Fundamental)
1. Cadernos (todos os cadernos deverão ser encapados e identificados)
•
•

•
•
•

01 caderno grande (brochura, quadriculado) de 48 folhas para a disciplina de
Matemática. (adquirir somente na papelaria localizada na sede do colégio).
03 cadernos grandes (brochura, pautado) de 48 folhas para as disciplinas de
Português, Geografia/História (juntos) e Ciências. (adquirir somente na
papelaria localizada na sede do colégio).
02 cadernos grandes (brochura), 96 folhas para as disciplinas de Espanhol e Inglês.
02 cadernos grandes (brochura), 48 folhas para as disciplinas de Música e
Informática.
02 pastas catálogo c/20 folhas plásticas cada.

2. Material que deve estar com o aluno diariamente
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01 Uma caneca plástica para o lanche;
01 caixa de lápis de cor (grande /12 cores);
Canetas esferográficas coloridas;
01 tesoura sem ponta;
01 tubo de cola branca (pequeno);
01 toalha para lanche com nome;
02 lápis pretos;
01 borracha;
01 apontador;
1 régua de 30 cm;

3. Materiais a serem entregues no dia 04 e 05 de fevereiro, identificado com nome e

turma na sacola (destacar nesta sacola, o material que porventura faltou adquirir).
• Fotocópias1; (disponível na papelaria na sede do colégio).
• Caderno dos números (no2); (adquirir somente na papelaria na sede do
colégio).
• Caderno de letras, maiúsculas e minúsculas; (adquirir somente na papelaria na
sede do colégio).
• 01 livro de literatura (ciranda de livros, a partir de março disponível na papelaria
do colégio);
o 01 livro de literatura (leitura obrigatória) disponível na papelaria do colégio
• 50 folhas 60k coloridas;
• 01 tubo de cola dimensional;
• 01 tubo de cola glitter;
• 01 pote de tinta guache 250 ml (vermelho);
• 01 caixa de cola colorida;
• 01 caixa massa de modelar (12 cores);
• 01 rolo de fita madeira (Scotch 3M);
• 01 bambolê de cano simples;
• 01 jogo educativo para sala da aula referente à idade;
• 01 rolo de papel crepom (vermelho);
• 01 resma de papel A4 (500 fls);
• 03 folhas de E.V.A coloridas (laranja/azul/vermelho);
• 10 folhas de papel color Plus 120gr (cores variadas);
• 02 pacotes folhas criative;
• 02 cartolinas (amarela);
• 02 cartelas de adesivos infantis;
• 01 pula corda;
• 01 xilofone a partir de 8 teclas (instrumento musical para aula de música).

4. Livros didáticos adotados para o Ensino Fundamental (disponível somente na papelaria
na sede do colégio)
• Caderno Integrado de Teoria e Atividades – Sistema COC Ltda;
• Material didático Língua Inglesa e Espanhola;
• Livro de literatura.

Observação:
Todo o material individual deve ser identificado com o nome do aluno.
1O valor referente às cópias deverá ser disponibilizado, a partir de janeiro, na papelaria
localizada na sede do colégio.
O uso do uniforme escolar será exigido a partir do 1º dia de aula.
Magma Uniformes Fone: (49)3324-0476/(49)3331-2078

