
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIAL A SER TRAZIDO NO 1º DIA DE AULA 

  04 pastas de trilho (plástico): Português (amarela) 

Matemática (vermelha) 

Ciências, História e Geografia (azul) 

Inglês (verde) 

 03 cadernos grandes, espiral, capa dura, com 96 folhas (1 para Português, 1 para Matemática e 1 

para História, Geografia e Ciências que será dividido no colégio) 

 01 caderno meia-pauta espiral, capa dura, com 48 folhas para Ensino Religioso (O caderno de 

Ensino Religioso usado no 1º ano pode ser aproveitado, daremos continuidade) 

 01 caderno pequeno, espiral, capa dura, 48 folhas (Dever de Casa) 

 02 revistas Picolé  

 02 gibis 

 01 pasta fina, de plástico transparente, com elástico 

 01 blusa tamanho adulto para utilizar nas aulas de pintura (pode ser usada) 

 01 plástico para crachá com jacaré (horizontal) 

 01 Material Dourado individual (colocar nome em cada peça) 

 01 jogo americano (pode ser usado) 

 01 estojo contendo: 

 03 lápis pretos 

 01 borracha branca 

 01 apontador com depósito 

 01 marca-texto amarelo 

 01 tubo de cola bastão (sugestão: Pritt) 

 01 tesoura sem ponta (sugestão: Mundial ou Tramontina) 

 01 régua de 15 cm 

Colégio Santa Teresa de Jesus  

Telefone: 2569.2035 – www.stateresa.com.br 

 

 

LISTA DE MATERIAL 2020 
 

Ensino Fundamental - Anos Iniciais 

2º ANO 

INFORMAÇÕES PARA AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Conforme bilhete enviado anteriormente, pensando no seu conforto e conveniência, estabelecemos uma 

parceria com a FTD e a SM Edições que possibilitará a aquisição dos livros didáticos e paradidáticos, com 

desconto especial para o nosso Colégio.  

Através do site das editoras você terá ainda o conforto de ter os livros entregues na escola no 

período de 27 a 31 de janeiro.  

Abaixo os respectivos endereços dos sites para acesso: 

 Edições SM – www.smdireto.com.br 

 FTD – www.ftdcomvoce.com.br  

 

 

 



 01 caixa de lápis de cor (mínimo de 12 cores) 

 01 estojo de canetinhas hidrocor (mínimo de 12 cores) 

 

 Colocar o nome do aluno em todos os materiais do estojo. 

 As folhas dos cadernos não devem conter desenhos, nem devem ser destacáveis. 
 

MÚSICA 

 01 flauta Yamaha Barroca (não serve Germânica) 

 01 pasta classificadora azul com 20 plásticos 

 

OBSERVAÇÃO: Colocar os materiais de música em uma sacola de pano ou TNT com alça (sugestão: 

sacola da escola entregue junto com a agenda). 

 Os alunos antigos devem manter a pasta com as partituras das músicas trabalhadas. 

 

LIVROS DIDÁTICOS 

 Aprender Juntos – Matemática – 2° ano – 6ª edição – 2017 - Edições SM  

 Aprender Juntos – Ciências – 2° ano – 6ª edição – 2017 - Edições SM 

 Brick by brick – 2º ano – 1ª edição – 2017 – Editora StandFor/FTD 

 

LITERATURA INFANTIL 

 

 A lista dos livros de literatura será entregue na primeira reunião de pais, no dia 04/02/2020. 

   

OBSERVAÇÃO: O material individual deverá ser encapado com plástico transparente e 

etiquetado com o nome do aluno e a turma. 
 

 

MATERIAL A SER ENTREGUE NO PERÍODO DE 27 a 31/01 

 
MATERIAL QUANTIDADE COR/ESPECIFICAÇÕES 

Bloco papel Canson A4 – 140g 01  Branco 

Caneta de retroprojetor (ponta grossa 2mm) 01 Vermelha 

Pacote de etiqueta Pimaco – numerações: 6080 

OU 6093 
01 Escolher uma das numerações sugeridas. 

Pincel redondo nº 14, 16 ou 18  01 Escolher uma das numerações sugeridas. 

   

OBSERVAÇÕES: 

 Os materiais acima deverão ser entregues no período de 27 a 31/01, de 8 às 17h. 

 Para melhor organização, só aceitaremos a entrega da lista acima completa, com todos os 

materiais solicitados. 
 Os materiais da primeira página serão entregues na primeira semana de aula, conforme cronograma 

que será dado pela professora na reunião de pais. 

 Outros materiais relativos à Semana do Espaço Aberto à Educação e à Cultura poderão ser 

solicitados no 2º semestre. 
 

 

INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2020 

04 de fevereiro 

REUNIÃO DE PAIS 

1º e 2º ano – 15h 

3º ao 5º ano – 16h 

05 de fevereiro 

REUNIÃO DE PAIS 
TURNO INTEGRAL – 8h 

05 de fevereiro 

INÍCIO DAS AULAS 
Ed. Infantil ao 5º ano e Turno Integral  

 


