ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO
(Início das aulas 28/01/2019)
✓ Materiais que deverão ficar no Colégio
Quantidade
01 unidade
03 unidades
01 unidade
01 rolo
01 rolo
02 rolos
02 unidades
03 unidades
02 unidades
05 unidade
01 unidade
02 unidades
02 unidades
02 unidades
02 unidades
300 folhas
50 folhas
20 folhas
01 pacote
01 pote
01 unidade
01 pacote
01 pacote
01 unidade
01 unidade
01 caixa
02 unidades
02 unidades
02 unidades

Descrição
Cola dimensional brilliant relevo 3D 35ml – qualquer cor (Sugestão: Acrilex)
Refil de cola quente (fina)
Pasta com grampo A4 - azul, com 50 plásticos grossos (já colocados)
Durex fino - (12 mm x 50m) - transparente
Durex Colorido - qualquer cor
Fita de cetim (10m x 7mm) - colorida - qualquer cor
Pincel chato - uma unidade nº. 12 e uma unidade nº 04.
Folhas de E.V.A. - Preta
Folhas de E.V.A. - cores sortidas
Folhas Color Set - cores diferentes
Folha Cartolina - branca
Folha de papel camurça - qualquer cor
Folha de papel laminado - qualquer cor
Folha de papel dobradura - qualquer cor
Folha de papel Crepom - qualquer cor
Folhas de Sulfite A4 75g m 2 branco
Folhas de Sulfite 60 A4 (180g m 2) branco
Folhas de almaço pautado
Papel Criative Lumi Paper A4 5 Cores 75g c/ 50 folhas
Massa de modelar 500g (Sugestão: Uti Guti ou Acrilex) Exceto Azul
Bloco Adesivo 76mm x 76mm - 100 folhas (Sugestão: Post-it ou Not-Fix (3M))
Palito de sorvete
Olhos móveis - preto (Artesanato) - Tamanho 10mm
Potinho de Gliter (qualquer cor)
Pacote de lantejoula (qualquer cor)
Material dourado individual de madeira (62 peças)
Revista para recorte (usado ou novo)
Revista em quadrinhos (Gibi novo)
Livro de histórias infantis *sugestões de autores (usado ou novo)

✓ Manter na mochila do Aluno
Quantidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 conjunto
01 unidade
01 conjunto
01 conjunto
02 unidades

Descrição
Avental plástico para pintura
Apontador com reservatório
Borracha branca macia
Canetinhas hidrográficas - 12 cores
Pincel marca texto amarelo
Lápis de cor longo (Triangular) - 24 cores
Giz de cera (Triangular / grosso)
Lápis grafite/ preto - nº. 02
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01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
02 unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade

Tesoura sem ponta (Sugestão: Mundial ou Tramontina)
Cola em bastão - 40g (Sugestão: Pritt)
Cola branca líquida - 110g
Estojo para armazenamento de materiais de uso diário
Régua de Acrílico 30 cm
Pasta com elástico fina A4 - azul (lição de casa)
Caderno Universitário Brochura capa dura - 48 folhas
Caderno Universitário Quadriculado brochura capa dura - 48 folhas
Caderno Brochura Caligrafia - 40 Folhas
Caderno de Desenho - capa dura - 48 folhas
Squeze (Garrafa de água) - Além de incentivar na preservação do meio
ambiente, coopera com a saúde e possibilita a hidratação ao longo do período
de aula.

✓ Apostilas (Disponível em janeiro 2018, no Colégio)
Descrição
Apostilas (Sistema de Ensino Dom Bosco)
Licença da Agenda Digital para os responsáveis

✓ Observações importantes:
1) A sugestão de marcas ocorre em função da qualidade, durabilidade e facilidade de manuseio
dos materiais, questões consideradas importantes para a faixa etária dos alunos.
2) Os materiais que deverão ficar no Colégio devem ser entregues para a professora no dia da
reunião de pais e/ou responsáveis.
3) É obrigatório o uso de uniforme completo e tênis a partir do 1º dia de aula, devendo o mesmo
ser identificado com o nome do aluno.
4) Outros materiais podem ser solicitados ao longo do ano, de acordo com a necessidade e com as
atividades desenvolvidas em cada disciplina.
5) Sugerimos reaproveitar os materiais utilizados no ano anterior que estejam em bom estado.
6) O corpo docente recomenda o uso de cadernos e não fichário.
7) Solicitamos que os materiais sejam devidamente identificados com o nome completo do aluno
e a turma.
8) Todo material de uso pessoal mantido na bolsa do aluno deverá ser reposto pelo responsável
sempre que necessário durante o ano.
✓

Sugestão de autores:

•
•
•
•
•
•
•
•

Ana Maria Machado
Eva Furnari
Elias José
Ruth Rocha
Mary e Eliardo França
Sylvia Orthof
Tatiana Belinky
Ziraldo
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✓ Atestado Médico:
O aluno deve apresentar até o dia 22/01/2019 um ATESTADO MÉDICO indicando estar apto
para as atividades práticas de Educação Física e Psicomotricidade.
O aluno deve apresentar até o dia 20/02/2019 o Exame de AUDIOMETRIA (realizado por um
fonoaudiólogo, que tem como objetivo avaliar a capacidade do aluno para ouvir e interpretar sons) e
o Exame OFTALMOLÓGICO (realizado por um oftalmologista, para avaliar a visão geral do aluno).

✓ Venda de uniformes:
Malharia Maria Bonita e Lampião.
Endereço: Rua 8 (Esquina com a Av. 14), nº. 1.786, Santa Cruz, Rio Claro/SP.
Telefone: (19) 3525-6638.
Tereza Roupas Feitas
Endereço: Avenida 40, nº. 1180, Vila Elizabeth (Bnh), Rio Claro/SP.
Telefone: (19) 3531-5341.
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