Lista de material - 2019
2º ano - Fundamental
Senhores pais,
Conforme solicitado pelos senhores, segue com antecedência a lista de material 2019.
Lembramos que a lista dos livros didáticos, paradidáticos, apostilas e materiais específicos será
enviada até o final de novembro.
O material especificado abaixo deverá ser entregue à morá de seu(sua) filho(a) no dia da escola
aberta.
Estamos à disposição para quaisquer esclarecimentos.
Coordenação do Fundamental I
MATERIAL INDIVIDUAL
MOCHILA – que acomode a pasta de tarefas
PASTAS
4 pastas de plástico com grampo mola – tamanho ofício (355x240x20mm)*, sendo:
- 1 Língua Portuguesa – cor: azul
- 1 Matemática – cor: verde
- 1 História e Geografia/ Ciências – cor: amarela
- 1 Cultura Judaica – 30 plásticos – cor: fumê
*sugestão de marca: YES- ref: 9912CR
- 1 pasta fina com elástico para tarefas de casa e comunicados - cor: cristal
- 1 pasta cristal 5,5 cm, com elástico, para Língua Inglesa – cor: vermelha
CADERNOS
3 cadernos universitários capa dura 100 fls, sem desenhos internos e sem folha picotada, sendo:
- 1 Língua Portuguesa
- 1 História e Geografia/Ciências
- 1 caderno grande pedagógico (quadriculado universitário 1x1 – marca Romitec) para
Matemática 100fls
1 caderno de desenho – 96 folhas (275mm x 200mm)
* sugestão de marca: Spiral
1 caderno ¼, sem pauta e espiral para Língua Inglesa – 50 fls.
ESTOJO COMPLETO
4 lápis pretos grafite nº 2B
1 régua de 15 cm
1 caneta marca texto

1 tubo grande de cola em bastão
1 tesoura sem ponta com o nome gravado
1 apontador com depósito que caiba no estojo
1 borracha macia (branca)
1 caneta esferográfica – cor: verde
1 caixa de lápis de cor (12 cores)
2 KIPOT (com nome).
NÉCESSAIRE DE HIGIENE PESSOAL
1 escova de dentes (com protetor)
1 pasta de dentes
* tanto a nécessaire quanto seus itens deverão estar devidamente identificados
OBSERVAÇÕES:
a) Os materiais acima devem sempre estar na mochila do(a) aluno(a), sendo repostos
quando necessário.
b) Identificar todo o material com nome do(a) aluno(a) e série.
c) Todos os materiais do ano anterior que estiverem em bom estado poderão ser reaproveitados
d) A agenda fornecida pelo Colégio é OBRIGATÓRIA e deve ser utilizada diariamente.

Arte
1 lápis preto 2 B (apenas para alunos novos)
1 lápis preto 6 B (apenas para alunos novos)
1 caixa de giz pastel oleoso (apenas para alunos novos)
1 cola em bastão pequena
1 estojo de caneta hidrográfica 12 cores ponta fina (apenas para
alunos novos)
1 bloco de papel canson A4 180gr branco (apenas para alunos
novos)
1 bloco de papel canson A3 180gr branco
1 rolo de fita crepe larga (48mmx50m)
* Observação: os materiais individuais de Arte ficarão armazenados no ateliê para uso durante o ano letivo e
serão devolvidos ao final do ano.

UNIFORME
Em 2019 teremos o modelo do novo uniforme já à venda, porém o uniforme antigo poderá ser utilizado.


Lucia Uniformes - tel: 3872-3821 e 3875-1075. R. Minerva, 357 (site: www.luciauniformes.com.br)
Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 18 horas. Sábados das 9 às 13 horas.



Sadaka Uniformes - tel: 4327-6257 - R. Barra do Tibagi, 614. (Email: fealegu@hotmail.com)
Atendimento: 2ª a 6ª feira das 8 às 18 horas. Sábados das 9 às 14 horas.



Tipinifini - tel: 99442-2394. Rua Iolanda, 57 – Mooca (site: www.tipinifini.com.br).
Atendimento: 2ª a 6ª feira das 9 às 17 horas.

TRANSPORTE ESCOLAR
Para maiores informações indicamos a empresa Leva e Traz – 94000-0006 / 3462-9399 (Roberto e Cecília)

