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MATERIAL DE USO DIÁRIO (TODO MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO) 

• Agenda escolar. 

• Uma toalha de mesa para o lanche. 

• Uma garrafa para água. 

• Um caderno grande de 96 folhas capa dura com espiral. 

• Uma pasta plástica de elástico, fina, tamanho ofício. 

• Estojo contendo: 2 lápis pretos nº 2, uma borracha, uma caneta marca texto, um 

apontador com depósito, uma cola bastão grande, uma tesoura sem ponta, um 

conjunto de hidrocor fino com 12 cores, uma caixa de lápis colorido com 12 cores.  

MATERIAL QUE PERMANECERÁ NA ESCOLA 

• Uma caixa de material dourado, conjunto com 111 peças. (o material deve ser 

identificado) 

• Duas revistas gibis. 

• Quatro revistas Passatempo ou Picolé adequadas a faixa etária. 

• Um pincel nº 10 e um pincel nº 2. 

• Três caixas de massinha de modelar. 

• Uma régua 30cm transparente e dura. 

• Um kit de caneta hidrográfica grossa 12 cores. 

• Uma caixa de giz de cera 12 cores. 

• Uma caneta permanente 2.0 e 1.0. 

• Uma caixa de cola colorida. 

• Um pacote de lantejoula. 

• 1 tela de pintura 20x20cm. 

LIVRO LITERÁRIO 

Os títulos de literatura infantil serão divulgados na primeira reunião com as famílias 

no início do ano letivo. 

LIVROS DIDÁTICOS 

• 1 Minidicionário de Língua Portuguesa.  

• Sistema Marista de Ensino Religioso - 2º Ano - Edição Revisada.  

• Matemática Coleção Grandes Autores – volume 2. Joamir. Editora FTD. ISBN 

9788596010450  

• Língua Portuguesa Coleção Grandes Autores – volume 2. Isabela Carpaneda. Editora 

FTD. ISBN 9788596020268  



 

• New Brick by Brick 2 - Hilani Mercadante e Viviane Kirmeliene | Editora StandFor – 

nova edição. 

 

Pontos de comercialização: 

• Condições especiais para aquisição e parcelamento dos materiais didáticos e livros 
literários da Editora FTD:  

o Para compra no site compre.ftd.com.br, utilize o código de acesso abaixo.  

14558 
Plataforma disponível a partir de 05/01/2023 

 
o Sede da editora: Rua Ramiro Barcelos, 344. 

 

 

OBSERVAÇÕES 

• Os materiais que permanecerão no Colégio deverão ser entregues à professora na 

entrevista que será agendada com a família (sacola identificada com o nome do/a 

estudante).  

• A agenda escolar e o caderno (fornecidos pelo colégio no início do ano letivo) é de uso 

diário, devendo sempre ser portada pelo/a estudante, e deve ter os dados pessoais 

preenchidos pela família.  

• O uso do uniforme completo é obrigatório, importante identificar todas as peças. 

• Lembramos que para favorecer o trabalho pedagógico, a qualidade dos materiais 

adquiridos deve ser observada.  

• O Guia Escolar 2023 e as informações sobre as Atividades Extraclasse estarão 

disponíveis no site do Colégio.  

• A grade de horários das aulas especializadas será enviada na primeira semana. 

 

 


