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LISTA DE MATERIAL 2020 

2º ANO 
DO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

UNIDADE TIJUCA 

 

MATERIAL DIDÁTICO 
Este deve ser enviado na mochila no 1º dia de aula, devidamente identificado com nome e turma do(a) aluno(a). 
 

 Matemática – 2 (5ª edição - de acordo com a BNCC) 
       Editora Moderna 
       Autores: Ênio Silveira e Cláudio Marques 

 Português Linguagens – 2 (7ª edição – de acordo com a BNCC) 
Editora Atual / Autores: William Cereja e Thereza Cochar 

 Ciências – Projeto BURITI Plus (de acordo com a BNCC) 
Editora: Moderna / Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 

 Geografia - Projeto BURITI Plus (de acordo com a BNCC) 
Editora: Moderna / Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 

 História - Projeto BURITI Plus (de acordo com a BNCC) 

Editora: Moderna / Autores: Obra coletiva concebida, desenvolvida e produzida pela Editora Moderna. 
 
 

Obs.: o material didático de inglês está incluso no valor da anuidade. O recebimento do material acontecerá durante o primeiro mês 
de aula, distribuído pelo professor da disciplina em sala. 

 
MATERIAL PEDAGÓGICO COMPLEMENTAR 

 

 Dicionário Aurélio Júnior - Editora: Positivo 

 Ciranda da Leitura:  
o 01 caderno de desenho horizontal brochura tamanho ofício com 40 folhas. 
o Bolsa exclusiva para a Ciranda da leitura - para alunos novos ou reposição (estará disponível para venda na Loja Mar & 

Sais - consultar item PARCERIAS). 
o Na primeira semana de aula, seguirão para casa três sugestões de títulos de livros da literatura infantil, para serem 

adquiridos, para rodízio entre os alunos (poderão ser adquiridos na Livraria Eldorado – consultar item PARCERIAS – ou 
em qualquer livraria). 

 
MATERIAL PARA USO INDIVIDUAL 

Este deve ser enviado na mochila no 1º dia de aula, devidamente identificado com nome e turma do(a) aluno(a). 
 

 1 agenda escolar (formato 14 x 20cm); 

 1 caderno de desenho horizontal brochura, tamanho ofício (96 folhas) na cor azul; 

 1 pasta fina plástica transparente com elástico. 

 2 pastas plásticas com divisórias (tipo Clear Book, sendo 2 com 20 sacos); 

 3 cadernos 96 fls, brochura vertical grande com 96 fls (amarelo: matemática/ vermelho: português/ verde: história, geografia 
e ciências); 

 1 ábaco aberto; 

 1 gibi; 

 1 flauta doce - soprano barroca; 

 Material dourado individual; 

 1 tela para pintura tam. 30X30cm; 

 1 estojo contendo: 1 tesoura sem ponta, apontador com depósito, 2 lápis grafite nº 02, 1 borracha, 1 cola bastão, 1 régua 30 
cm de silicone, 12 lápis de cor triangulares, 1 caneta marca texto  e 12 canetas hidrocores finas; 

 1 garrafa para água modelo Squeeze; 

 Kit higiene bucal: Uma nécessaire plástica contendo 1 toalha de mão, 1 escova de dente com protetor plástico e 1 creme 
dental. 

 
MATERIAL DIVERSIFICADO 

O valor deste material não está incluso na anuidade escolar. Contamos com a liberalidade e cooperação dos nossos pais, que sabem 
que todos os materiais listados são para uso exclusivamente pedagógico.A lista abaixo deverá ser entregue no dia da Reunião 
Metodológica (fev/2020) na Recepção do Segmento. Qualquer dúvida deve ser encaminhada à Coordenação do segmento. 

 

 1 jogo pedagógico adequado a faixa etária; 

 1 fita crepe 

 1 cola branca de 250g; 
 

 

 5 fls. de papel 40 kg; 

 3 fls. de papel 40kg preto; 

 2 pacotes de color set; 
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 2 rolos de papel crepom (branca) – 1 de cada; 

 1 fl. de cartolina laminada (prata); 

 1 tinta guache 250g (amarelo); 

 1 emborrachado EVA vermelho (fl. aberta); 

 3 fls. de papel cartão branca 

 2 m de tnt (vermelho/bege/azul); 

 1 resma de papel sulfite A4; 

 3 fls. de cartolina dupla face preta; 

 1 rolo de barbante; 

 1 fl. de papel nacarado; 

 2 fls. de papel cartolina (branca); 

 Fita durex larga transparente; 

 2 durex coloridos (cores variadas); 

 1 pincel tamanho 12 e/ou 14; 

 1 fl. de papel celofane (amarelo); 

 1 fl. de cartolina (branca). 
 
Obs.: Como esta lista tem como objetivo ser o mais reduzida possível,alertamos que, em determinados eventos pedagógicos, 
alguns materiais específicos poderão ser solicitados. 
 

UNIFORME 

 Uso diário: 
o blusa amarela com bermuda ou short-saia do Colégio; 
o calça jeans escura, não desbotada nem rasgada ou calça do Colégio;  
o casacos do uniforme, abertos ou fechados, com logo do Colégio; 
o tênis. 

 Aulas de Educação Física: blusa branca e calça ou bermuda própria para Ed. Física, ambas com logo do Colégio. 

 Aulas de Educação Física na piscina: sunga ou maiô, preferencialmente na cor preta; roupão de banho; chinelo e touca 
de piscina.  
Obs.: as atividades aquáticas para o Ensino Fundamental 1 acontecerão durante um trimestre letivo.  

 
PARCERIAS 

 
Livraria Eldorado:R Conde de Bonfim, 422 - loja k, c e d – Tijuca. 
Telefone: (21) 2569-4747 
Benefício: parcelamento em até 10x sem juros no cartão (Visa ou Mastercard). 
Haverá um representante da livraria no Colégio entre os dias 06/01 e 07/02/20 das 09h às 16h. 
 
Loja de Uniformes – Mar e Sais Confecções: R Carlos de Vasconcelos, 155 sala 204 – Tijuca. 
Telefones: (21) 3234-6397 e (21) 98578-0627 - Whatsapp 
Benefício: pedidos podem ser feitos por telefone e entregas em domicílio. 
 
Loja de Uniformes – Assad Escolar:R Conde de Bonfim, nº 786 - Tijuca. 
Telefones: (21) 3238-2354 
Benefício: parcelamento em até 3x sem juros no cartão de crédito.  
Pagamento em dinheiro tem desconto de 6%. 
 
 
 

 
 

INÍCIO DAS AULAS 

05/02, quarta-feira. 
 

REUNIÃO METODOLÓGICA 

Dia 04/02, às 8h para as turmas com escolaridade no turno da manhã. 
Dia 04/02, às 16h30min para as turmas com escolaridade no turno da tarde. 

 
A sua presença é imprescindível! 

 


