CRISTO REI – 2º ano – Ensino Fundamental – 2019
MATERIAL ANUAL
02 cadernos grandes de capa dura 96 fls:
 01 para Português.
 01 para Matemática.
03 cadernos grandes de capa dura 48 fls.:
 01 para Ciências.
 01 para História/Geografia.
 01 para Inglês
01 folha de EVA (qualquer cor).
20 folhas de papel sulfite colorido (menos da cor rosa)
01 pasta com grampo (trilho) plástica
(Obs.: não serão permitidos cadernos com espiral, com
enfeites, linhas cor-de-rosa e curvadas nas extremidades porque atrapalham a sequência da escrita).
* Colocar etiqueta com o nome do aluno em todo material.
01 estojo escolar, contendo diariamente:
01 régua de 15 cm
02 borrachas
01 tubo de cola bastão
01 tesoura sem ponta
01 apontador com depósito
03 lápis pretos nº 2 (Obs.: não trazer lapiseira)
Trazer dentro da bolsa diariamente:
01 régua de 30 cm
01 caixa de lápis de cor
01 contador comum
01 garrafinha para água (uso diário)

01 caixa de lenço de papel
01 tubo de cola branca (40g)
02 gibis
ARTE
01 Pasta com elástico em polipropileno corrugado (tamanho A-3) com nome da criança.
01 bloco de desenho A3 branco (150 g-20 fls)
01 bloco colorido A4 (210 x 297 mm) para desenho
(120g).
01 gibi velho para recorte
01 pote de tinta guache de 250ml (qualquer cor)
01 caixa de camisa encapada com o nome do(a) aluno(a), contendo:
01 Lápis 2B
01 borracha macia
01 apontador
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 cola branca - 90g
01 pano multiuso
01 tesoura sem ponta
01 estojo de canetinha hidrocor

LIVROS DIDÁTICOS:
MÚSICA
Coleção EU GOSTO MAIS – Educação Musical – Ensino
Fundamental - Volume 2 (OBRIGATÓRIO)
Marta Deckert - Editora IBEP
ENSINO RELIGIOSO
Crescer com alegria e fé – 2º ano/Ensino Fundamental
(2ª Edição - 2018) - (OBRIGATÓRIO)

Glair Arruda e Ednilce Duran – Ed. FTD
LIVROS PARADIDÁTICOS – LEITURAS
1º BIMESTRE
 A caixa de Jéssica – Peter Carvanas/Tradução Rosana Rios – Ed. FTD (Série Arca de Noé)

2º BIMESTRE
 Vira-lata – Leo Cunha/Luiz Magalhães – Ed. FTD
(Série Arca de Noé)
3º BIMESTRE
 Uma boa cantoria – Ana Maria Machado – Ed. FTD
(Série Conta de Novo)
4º BIMESTRE
 Vidinha boa – Véronique Caplain/Tradução Ruth
Rocha – Ed. FTD (Série Arca de Noé)
Obs. O material será entregue pelo aluno à professora
no 1º dia de aula

Apostilas – SISTEMA ARI DE SÁ
 A distribuição do material (apostilas) do
SISTEMA ARI DE SÁ será feita pelo Colégio
Reunião de pais para apresentação do corpo docente
(Infantil I ao Ensino Médio)
 Dia: 24 de janeiro de 2019 – às 19h (quintafeira)
 Local: Teatro (entrada pela Rua Júlio Prestes)
Início das aulas:
 28 de Janeiro de 2019
Horário de aula período da manhã e tarde:
 Vide Cartilha de Orientação aos Pais
Uniforme
 Vide www.colegiocristoreipp.com.br (link “Uniforme”)

