LISTA DE MATERIAL – 2021
2° ANO - ENSINO FUNDAMENTAL

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES

EXAME MÉDICO

O material didático deverá ser entregue na reunião de pais e educadores do dia
22 de janeiro de 2021.
A primeira reunião de pais e educadores acontecerá no dia 22/01/2021
auditório do Colégio.

no

Estudantes do turno matutino: 8h às 10h.
Estudantes do turno vespertino: 10h às 12h.
O uniforme diário é OBRIGATÓRIO (venda na loja do prédio do Ensino Médio).
Em momento oportuno, solicitaremos outros materiais relativos à confecção das
lembranças para o Dia das Mães e para o Dia dos Pais.

É condição para participar das aulas de
Educação Física a apresentação de
exame médico específico, no primeiro
dia de aula, com data não superior a
30 (trinta) dias, expedido pelos
médicos da família, que declare o
estudante apto a praticar atividade
física, de acordo com o art. 4 da Lei Nº
2.185, de 30/12/98, publicada no
DODF. A escola não dispõe desse tipo
de serviço (cláusula 2.8 do Cont rato
de
Prestação
de
Serviços
Educacionais).

LIVROS DIDÁTICOS A SEREM ADQUIRIDOS NO COLÉGIO
Arte - Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Ciências - Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Coleção de fascículos Lego Zoom - Material referente à Ciência e Tecnologia.
História e Geografia - Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Língua Inglesa - Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Língua Portuguesa - Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
Matemática - Sistema Mackenzie de Ensino (SME).
ENSINO RELIGIOSO
Ensino Religioso – Crer e Ser – Livro 2, Editora Anep. (Vendido na loja no prédio do Ensino Médio)
Obs.: Os materiais do Sistema Mackenzie de Ensino (SME) serão entregues diretamente ao aluno, em sala de aula, após o início
das aulas. O pagamento desses materiais será realizado por meio de boleto bancário, que será enviado posteriormente junto
com a nota fiscal.

LIVROS LITERÁRIO A SEREM ADQUIRIDOS EM LIVRARIAS
1º TITULO: PALMAS AO
SENHOR VENTO

2º TITULO: FOFOCA
REVERSA

AUTOR:
ROSELI-BITZCOF
EDITORA:

AUTOR:
YEDJAGENNARI
EDITORA:
MAIS ATIVOS

4º TITULO: RAIMUNDO E
TODO GELO DO MUNDO

LIVRO DE APOIO:
COLEÇÃO APRENDER MAIS
VOL.2

AUTOR:
PATRÍCIA CUNHA
EDITORA:
SUINARA

AUTORA:
DÉBORAH PÁDUA MELLO
NEVES
EDITORA:
IBEP

3º TITULO:
PAULINHA E O IPÊ
AMARELO
AUTOR:
ÁLVARO
MODERNELL
EDITORA:
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Material pedagógico que será utilizado pelo aluno

Material pedagógico que será utilizado no Colégio

COLETIVO

QUANT

INDIVIDUAL

QUANT

(Não é necessário nomear os itens relacionados abaixo)

Todos os itens relacionados abaixo devem estar identificados com o
nome da criança e de preferência digitado com fonte “arial
MAIÚSCULA”.

01

Pacote de papel Filipinho

01

Bloco de papel Canson A4

01

Bloco de papel Canson A3

01

Caixa de lápis de cor 12 cores

01

Caixa de canetinha Acrilex lavável

03

Lápis grafite preto (sem identificação)

02

Borrachas brancas (sem identificação)

02

Folhas de E.V.A

02

Colas brancas de 98 g

06

Envelopes A4 brancos (sem identificação)

01

Mochila escolar grande

02

Folhas de cartolina ou color set

01

Kit de higiene contendo os seguintes itens: escova de dente,

01

Dicionário da língua portuguesa ilustrado (usar o mesmo do 1°
ano)

02

Cadernos grandes brochuras, de capa dura (48 folhas)
etiquetado com o nome

01

Estojo com zíper contendo: (lápis, borracha, apontador e lápis de
cor)

01

Lancheira escola/ 01 toalha ou guardanapo grande de pano para
apoiar o lance

creme dental e toalha
01

Tesoura sem ponta

02

Lápis grafite

01

Caixa de lápis de cor 24 cores

01

Régua 20 cm

01

Squeeze

02

Borracha

Material pedagógico que será utilizado pelo aluno

INDIVIDUAL / ARTE
Material pedagógico que será utilizado no Colégio

Todos os itens abaixo devem estar identificados, um a um, com o nome, série da
criança e
deverá ser reposto de acordo com a necessidade.

QUANT

COLETIVO / ARTE
(Não nomear os itens relacionados abaixo)

01 Bloco

Manter no estojo:
01 Caixa de lápis de 24 cores - de preferência sextavado, que auxilia a
preensão correta – não serve o aquarelável;
02 lápis grafite nº 2 (não serve o HB);
01 borracha;
01 apontador com depósito;
01 jogo de canetinha hidrocor, ponta fina, com 12 cores;
01 bastão de cola, 40g;
01 tesoura sem ponta com o nome gravado;
01 régua de 20cm;
01 caneta nanquim descartável.

Papel para desenho (gramatura igual ou superior a 140 g/m²)
tamanho A3

01 Caixa

Caixa de lapis de cor (24 cores)

01 Caixa

Massinha de modelar em bastões (12 cores).

01 Caixa

Tinta guache com 6 cores, 15 ml

01 Unid.

Cola líquida branca 110ml (lavável)

03
Folhas

Observação: Sugere-se o uso de um camisetão durante as aulas, para proteger o
uniforme.

2

Papel Color Set cores: vermelha amarela e azul.

