
  

EDUCANDÁRIO SANTA TERESINHA 

Lista de material escolar – Ensino Fundamental – 2º ano 

                                         
LIVROS: Os livros estarão à venda na Livraria Santana, no próprio Educandário.  
 

 Coleção Lendo o Mundo - Sistema Ari de Sá (SAS) 
  

 Livros para Robótica – Robô Ciência 
  

 Coleção da International School 
 

 RELIGIÃO: Semear Juntos 2 / Mar Sánchez SannchezHortensia Muñoz Castelhanos – 2 ed – São Paulo: 

Edições SM, 2020. Edição Reformulada. 
 

 PARADIDÁTICOS:  
- Por um mundo mais bacana. Autora: Lúcia Reis – FTD. 
- Oscar e o rei da lama. Autor: Marcos Almada Rivero – FTD. 

 
 

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL  
 

(TODOS DEVEM ESTAR IDENTIFICADO COM O 
NOME DA CRIANÇA) 

 

01 caderno grande com margem - Para as disciplinas 
Língua Portuguesa e Matemática 
01 Coleção de giz de cera 
01 coleção de lápis de cor (comum) 
04 lápis grafite / 02 borrachas / 01 régua grande / 01 
lapiseira / 01 cola em bastão 
01 tesoura (ponta redonda) 
01 cola branca / 01 cola de isopor 
01 caixa de tinta guache com 6 unidades 
01 pincel nº 12  
01 toalha pequena  
01 avental pequeno 

         01 tela para pintura (vernissage) 20 x 30 
 01 Calculadora pequena 

01 Estojo / Bolsinha de Lápis 
01 Garrafa para água 
01 Material Dourado / 01 Fita métrica 

01 Jogo pedagógico de madeira ou plástico 

(Sugestões: com números, letras sílabas, 

palavras, memória, bingo). 

 
MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA 

 

01 fita adesiva 
02 gibis (doação para atividades pedagógicas) 
20 folhas de papel (A4) peso – 40 
02 folhas de E.V.A. (marrom – vermelho) 
02 folhas de E.V.A. com gliter (verde e vermelho) 
01 cartolina comum 
01 resma de papel A-4 
 
 

 

OBSERVAÇÕES 
 

 Entrega de materiais: 31/01/2022 das 7h às 12h – Sala 01 

 Início das aulas:  01/02/2022    

 
FARDAMENTO DIÁRIO – ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO 
 

 Calça padronizada, camiseta do colégio e uniforme de Educação Física serão adquiridos na STARRETT. 

 Meias brancas e tênis (branco ou preto.)  

 O uniforme será obrigatório desde o 1º dia de aula. 

 

PLANO DE EXECUÇÃO PARA OS MATERIAIS 
SOLICITADOS: 

 
Esses itens serão utilizados em trabalhos pedagógicos 

com as crianças, objetivando a realização de técnicas e 

procedimentos das modalidades expressivas como: 

desenho, pintura, colagem, recorte, modelagem e 

dobradura; desenvolvendo o gosto pelo processo de 

produção e criação, como também a criatividade e 

motricidade refinada. 

 


