Lista de Materiais 2022
2º ano do Ensino Fundamental
Material didático:
Uno Internacional (Disponível para compra através da ÁREA RESTRITA no site do colégio:
http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html)

Material de Robótica:
Zoom Education (Disponível para compra através da ÁREA RESTRITA no site do colégio:
http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html)
Material de Alemão:
2º ano - Hallo Anna 2 - Editora Klett Arbeitsbuch ISBN 978-3-12-676064-5 (Disponível para compra
através de link no site do colégio: http://www.maededeus.edu.br/area-restrita.html)
Paradidáticos: Disponível para baixar no Aplicativo ÁRVORE LIVROS (não é necessária a aquisição
do livro físico, ficará a critério de cada família). Login e senha para acesso ao aplicativo serão
disponibilizados no início do ano letivo de 2022):
▪ BARROS, Sônia. Tatu- balão. Belo Horizonte: Aletria, 2014.
▪ LESTRADE, Agnes de. A grande fábrica de palavras. Belo Horizonte: Aletria, 2010.
▪ YEONG SO, Yo. A aranha e a loja de balas. São Paulo: Callis, 2011.

▪

MATERIAIS COMPLEMENTARES

01

Bloco com papel Canson A4- 180g

02

Caixa de massa de modelar Soft - caixa com 15 cores

05

Envelopes brancos sem RPC (comercial)

01

Folha de E.V.A. brilho - 40x60 (ROXO)

01

Folha de E.V.A. lisa - 40x60 (BRANCO)

01

Pacote com 100 folhas de sulfite 75g (BRANCO)

01

Pacote com 100 folhas de papel sulfite A4 - 75g - (ROSA)

01

Pacote de papel colorido A4

01

Pacote de massa de E.V.A. - Tipo Foamy (BRANCA) - Trazer quando solicitado

01

Pacote de bexigas com 50 unidades (LARANJA)

01

Pacote de lantejoulas (Grandes) douradas

05

Pregadores de roupa de madeira

01

Fita durex

15

Sacos plásticos incolor grosso sem furo

01

Tecido feltro amarelo- 50 cm
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▪

MATERIAIS DE USO PESSOAL

02

Apontadores com depósito

02

Borrachas brancas nº 20

01

Bolsa para guardar objetos de higiene (tipo necessaire) com um copo plástico para higiene,
um creme dental, uma escova dental e uma toalha de boca

01

Caderno pedagógico quadriculado grande (1cm) capa dura (brochura - 40 folhas)

01

Caderno de linguagem brochura tamanho universitário e capa dura - 96 folhas

01

Caderno de caligrafia, brochura, tamanho 190x248 cm e capa dura

01

Caderno de cartografia grande sem pauta, capa dura (Arte)

01

Caixa com 24 cores de lápis de cor

01

Caixa de material dourado - individual (pode ser o utilizado no 1ºano)

01

Camiseta tamanho adulto para pintura

01

Caneta grifa texto

02

Colas bastão 90g

01

Cola líquida branca 100g

01

Estojo

01

Flauta doce barroca - Yamaha soprano (alunos novos)

01

Garrafa para água, tipo Squeeze

01

Jogo de canetinhas ponta fina (Vai e Vem)

06

Lápis grafite nº 2 (não será permitido o uso de lapiseira)

01

Pasta de plástico fina com aba e elástico

01

Pincel nº 12

01

Régua de 15 cm

01

Tesoura escolar sem ponta

01

Estojo duplo (com dois zíperes)

01

Pano para limpar pincel (Arte)

01

Pote de sorvete com tampa (Para guardar o material de Arte)

06

Potes de tinta PVA para artesanato (Preta/ branca/ vermelha/ azul/ amarela/ verde) - 37 ml
(Arte)

01

Toalha plástica transparente 80x65cm (Para atividades diversas)

01

Kit de Prevenção ao COVID-19 (1 frasco de álcool gel (para higienização pessoal e de sua
mesa), 2 máscaras reserva, 1 pano tipo flanela ou lenços de papel)
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▪

MATERIAIS PARA A CHÁCARA

01

Capa de chuva

01

Galocha ou bota

01

Lupa infantil

01

Prancheta para atividades de registro

01

Protetor solar

05

Repelente

▪

TODO MATERIAL DEVERÁ SER IDENTIFICADO COM O NOME DO
ESTUDANTE E DEVERÁ SER TRAZIDO :
DIA 27/01/2022
8h às 10h – período matutino e
13h30 às 15h30 – período vespertino

▪

NÃO É NECESSÁRIO ADQUIRIR AGENDA.
Como forma de comunicação entre professores, pais e estudantes
continuaremos a utilizar Classroom. Todos os recados e avisos de aulas serão
enviados pelos professores por esta plataforma.

▪

Recordamos que o uso do uniforme diário é obrigatório e consta de camiseta ou
bata do colégio; calça, bermuda ou short saia do colégio; agasalho do colégio;
meia preta branca ou azul marinho lisa e tênis preto, branco ou azul marinho.
TODOS IDENTIFICADOS COM O NOME DO ESTUDANTE.
▪

O Uniforme de Gala pode ser encomendado com a D. Areli 3337-0464/999223073 ou D. Maria Augusta 98827-9055.

