2º. ANO
LIVROS DIDÁTICOS
☐ KIT do 2º. ANO – Livros do pacote: Língua Portuguesa, Matemática, Ciências Humanas e Naturais,
Ensino Religioso e Arte (3 livros).
Os livros didáticos fazem parte do material elaborado pela Rede Salesiana Brasil de Escolas, adotados
em todas as escolas salesianas do Brasil. Os livros serão comercializados em pacotes. A compra deve
ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil no endereço: http://loja.edebe.com.br/
☐ GRAMÁTICA – Gramática Fundamental – 2 /Douglas Tufano/Editora moderna
☐ Oficina das Finanças na escola – Volume 2/Carolina Simões Lopes Ligocki/Silvana Maria Silva

Lunes/Editora Oficina
☐ Dicionário da Língua Portuguesa
☐ INGLÊS – Kid’s Box /Second Edition/Starters Class Book – livro CAPA LARANJA/ Caroline Nixon e

Michael Tomlinson - CAMBRIDGE

LIVROS PARADIDÁTICOS
☐ Movimento/Paula Santisteban e Eduardo Bologna/Editora Música em Família

MATERIAL INDIVIDUAL COMUM A TODAS AS ÁREAS DE ESTUDO/ARTES
☐ 02 borrachas
☐ 01 caixas de lápis de cor (12 cores)
☐ 05 lápis pretos nº 02 triangulares
☐ 01 apontador com depósito
☐ 01 caderno brochurão com 48 folhas (p/Inglês)
☐ 01 caderno de desenho com 48 folhas (p/
artes)
☐ 02 cadernos grande brochurão capa dura - 96
folhas pautadas – um para Língua
Portuguesa/Produção de texto, um para
Matemática.
☐ 01 material dourado
☐ 02 colas brancas de 90g
☐ 02 colas bastão
☐ 01 pasta polionda 2 cm – para dever de casa
☐ 06 plásticos pasta
☐ 01 tesoura sem ponta (com o nome gravado)
☐ 01 lupa

☐ 02 potes de massa de modelar 500g
☐ 01 estojo de canetinha hidrocor ponta fina
com mínimo 12 cores – identificada
☐ 01 estojo completo para uso em sala de aula
☐ 02 revistas recreio
☐ 01 régua 30 cm
☐ 01 fita métrica
☐ 01 pacote de massa de EVA para artesanato –
250gr
☐ 01 caneta permanente (azul ou preta)
☐ 04 revistas com gravuras (para pesquisa e
recorte em sala)
☐ 02 cartolinas branca
☐ 02 cartolinas vivacor
☐ 04 folhas de papel de seda (cores variadas)
☐ 02 folhas de papel chambril
☐ 02 cartolinas dupla face – cores variadas
☐ 01 Bloco Criativo – A4 – 235x325mm (32 folhas)

☐ 01 Bloco Creative– A4 – 235x325mm (50 folhas)
☐ 01 bloco de desenho A3 ( folha grossa)
☐ 2 m de papel adesivo transparente
☐ 02 potes de tinta acrílica 500ml (cores variadas)
☐ 01 pote de tinta acrílica na cor preta
☐ 01 caixa de Big giz de cera Multicultural – 12
cores
☐ 01 tela para pintura 30cm x 30 cm
☐ 02 rolos de papel crepom
☐ 03 folhas de EVA (cores variadas com gliter)
☐ 02 folhas de EVA (cores variadas)
☐ 02 pincéis para pintura (nº14 e nº 16)
☐ 02 dados pequenos
☐ 02 rolinhos para pintura médio
☐ 01 bloco de folha colorida A4
☐ 03 fitas crepe marrom (forte aderência)
☐ 01 pacote de palitos de picolé coloridos
☐ 01 pacote de argila
☐ 01 camisa grande para pintura em sala (vai
permanecer no colégio)
☐ 01 pote de guache 500 ml

☐ 01 caixa de tinta para pintura de rosto
☐ 01 bloco de folha pautada
☐ 01 caneta marca texto
☐ 01 Kit de dinheiro de brincadeira
☐ 2 metros de TNT
☐ 03 refis de cola quente grossa
☐ 03 refis de cola quente fina
☐ 01 pacote de semente de (opções): hortaliças,
flores, plantas medicinais, alpiste. (projeto
SEMEAR)

☐ 03 vidros de tinta para tecido
☐ 02 canetas para tecido (sendo 01 preta)
☐ 01 calculadora
☐ 01 metro de tecido de algodão estampado
☐ 01 jaleco branco para laboratório
OBS: Lembramos que se necessário, os lápis
de escrever, lápis de cor, borrachas e
apontadores poderão ser solicitados
novamente no decorrer do ano letivo.

UNIFORME
☐ Uniforme escolar diário – Será obrigatório o uso do uniforme completo;
☐ Uniforme de Educação Física (Camiseta e bermuda com o logotipo do Colégio)
☐ Calçado – Tênis
Os uniformes da Rede Salesiana Brasil de Escolas só poderão ser adquiridos:


Através dos sites
www.rseloja.com.br
www.pluriforme.com.br



Em Lojas Físicas credenciadas


Casa do Colegial, Quadra 509, Bl B, Asa Sul, (61)3244-2512/3242-4423, email:
orcamento509@e-colegial.com.br;



Livraria e Papelaria Flórida: Avenida Central, Bl 790, Lts 12/13 – Loja ½, Núcleo
Bandeirante. (61)3552-0139, email: papelariaflorida@hotmail.com.



Livraria LEITURA - Shopping Pátio Brasil – 3º. Piso, (61) 3225-4365 – valeiturapatiodf@gmail.com

INFORMAÇÕES IMPORTANTES


O Calendário Escolar encontra-se disponível no site do Colégio;



Será obrigatório o uso regular do material solicitado pelo colégio;



Não é permitido o uso de fichário;



Todo material deve ser identificado;



Outros materiais podem ser solicitados no decorrer do ano letivo.



Entrega de material dias 21 a 25/01/2019. Das 8h às 11h e das 13h às 17h.(exceto sábado)

INÍCIO DAS AULAS : 28/01/2019

