
                                                                                           
ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO 

MATERIAL ESCOLAR  
 Material pessoal do aluno 
O ESTOJO DEVERÁ FICAR NA MOCHILA DO ALUNO, APENAS COM A QUANTIDADE DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA O USO NO DIA-A-DIA, DEVIDAMENTE ETIQUETADO   
   COM NOME, REVISADO E REPOSTO PERIODICAMENTE. EVITEM A COMPRA DE MOCHILAS EXCESSIVAMENTE GRANDES E PESADAS. 

01 Estojo grande de fácil manuseio 

01 Apontador com reservatório 

02 Borrachas (branca - macia) 

01 Caixa de lápis de cor (Sugestão: Bic) 

01 Jogo de caneta hidrocor com 12 cores Sugestão: Bic 

05 Colas bastão grande 

02 Tubos de cola 40 gramas 

01 Régua acrílica  

01 Tesoura sem ponta (de boa qualidade) 

05 Lápis pretos nº 2 

01  Garrafa para água de uso diário e obrigatório 

 

   Material Individual  

  (Todos os itens devem estar com nome completo) 
02 Cadernos universitário (brochurão 96 folhas) - 01 para Língua Portuguesa e 01 para Matemática  

01 Caderno universitário (brochurão 96 folhas) - Trazer dividido entre as matérias: História/Geografia/Ciências, nesta ordem. 

01 Caderno universitário (brochurão 48 folhas) - Para a disciplina de Inglês. 

02 Pasta (fina) com elástico - vermelha – para guardar atividades de Educação Musical e atividades extras 

01 Caderno de desenho com 48 folhas para a disciplina de arte. 

01 Agenda escolar uso diário - tamanho 14x21cm (uma página por dia). 

 

   Educação Artística (Uso individual e coletivo / entregar em uma sacola etiquetada com o nome do aluno) 

01 Pacote com 500 folhas de sulfite A4 (branco) Sugestão: Report ou Chamex 

20 Copos descartáveis para água 

01 Tinta acrílica para artesanato (qualquer cor) 

01 Caixa de massinha de modelar (6 unidades) 

01 1 Bloco ECO CORES – textura visual com 7 cores e 3 estampas. 

01 2m de TNT (Qualquer cor). 

01 Rolo de crepom. 

01 Ecotela 24x24cm 

03 Folhas de EVA liso – Para os meninos na cor preta e para as meninas branco. 

01 Pacote de palito de sorvete verde. 

10 Saquinhos plásticos A4 com 4 furos. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                           
  ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO 

 
  Importante: 
   Entregar o material no dia 26/01/2022 das 10h às 12h (para os alunos do período da manhã) e das 15h às 17h (para os alunos do período 
   da tarde), em uma sacola etiquetada com o nome completo do aluno e ano (série) para a professora na sala de aula.  
   As apostilas do sistema PH terão início dia 07/02/2022 e paradidáticos, quando solicitados pela professora.  
   No decorrer do ano serão solicitados materiais para experiências e atividades extras.  

 

   Uniforme Escolar uso obrigatório: 
   Camiseta branca com o logo do Colégio e mangas vermelhas. 
   Calça ou shorts vermelho com logo do Colégio, blusão vermelho com o logo do Colégio e tênis. 
 

   Compra do uniforme: 
   TRB Uniforme Escolar nas dependências do Colégio de 2ª e 4ª feira, das 8h30 às 13h30 e das 14h30 às 17h30, Tais (11) 3931-5282 

ou 94109-7379 Tânia. Período de férias de 20/12/2021 até 04/01/2022. 

 
 

Lembramos que o uso do uniforme é obrigatório para todos os alunos, assim como o uso de tênis. 
 O uso do uniforme traz segurança para o aluno e ordem para o Colégio. 

 O uso de sandálias, chinelos e calçados tipo “crocs” são proibidos. 
 

 
 
 

Baixe e instale o aplicativo IsCool App no seu celular e fique informado(a) sobre comunicados, atividades e novidades 
de seu(sua) filho(a) no Colégio. 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO 
27/01/2022 

Horário Manhã: das 7h40 às 12h10 
Horário Tarde: 13h30 às 18h 

ENCONTRO DE PAIS 
Dia 29/01/2022 

Horário: das 8h00 às 9h00 
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