COLÉGIO SINODAL TRAMANDAÍ
ANOS INICIAIS - 2º Ano
Orientações gerais para o início do ano letivo - 2018
Início das aulas – 19/02/2018 – Avenida Rubem Berta, 827, Tramandaí/RS
Reunião com pais e entrega dos materiais– 16/02/2018 às 14h30 – no Auditório do Colégio.
Venda de livros na Escola: 16 fevereiro de 2018
O comparecimento dos pais à reunião é fundamental para o bom andamento do ano letivo.
1. Material individual
Agenda Escolar 2018 – será fornecida pela Escola e cobrada no Doc
1 garrafinha personalizada para água
1 guardanapo de tecido para o lanche
1 conjunto de giz de cera, curto e grosso -12 ou 15 cores (com nome em cada giz)
1 conjunto de caneta hidrocor
1 caixa de lápis de cor – 12 cores (com nome em cada lápis) e apontador adequado (com reservatório)
2 lápis nº2
1 tubo de cola branca médio
1 tubo de cola bastão
1 tesoura sem ponta de bom corte. Tesoura específica, caso o aluno seja canhoto.
1 borracha branca e macia
1 pincel nº6 chato – cabo vermelho
1 régua 30 cm (dura)
1 cordão ‘rabo de rato’ (1m)
2. Material coletivo
1 pacote de papel ofício A4 (100 folhas)
100 folhas de desenho, tamanho A4 (180 g/m²)
1 pacote papel color set colorido, 8 cores, tamanho A4, 24 ou 32 folhas no pacote (80 g/m²)
1 dado (para jogos)
100 palitos de churrasco
100 palitos de picolé
1 conjunto de tinta guache 6 cores (pequeno)
2 colas glitter (cores diferentes)
1 folha de lixa preta
1 caixa cola colorida (4/6 cores)
2 revistas com gravuras coloridas para recorte (observar as gravuras)
1 gibi novo
1 tela para pintura 20X20
1 livro de literatura (novo ou em bom estado) para a sala de aula (biblioteca da sala de aula)
100 miçangas grandes, agrupadas de 10 em 10, de cores diferentes (miçangões)
2 rolos de papel toalha
3. Material específico para cada componente curricular
2 cadernos grandes de capa dura, com 96 folhas, tamanho universitário, sem espiral (aula e tema)
1 pasta plástica, com elástico
1 caderno de caligrafia pequeno
1 caderno pequeno de capa dura para Produção Textual, sem espiral.
1 caderno quadriculado (1cm x 1cm, 190mm x 248mm) de capa dura, sem espiral, 40 folhas
1 livro: Meu planeta rima com água (César Obeid, Editora Moderna)

Educação Física
Uniforme para as aulas (adequados ao clima): camiseta, moleton, canguru, calção, calça de abrigo ou legging (peças do uniforme escolar). O
calçado deve ser tênis
4. Livros Didáticos e Livros Aluno(a) Leitor(a)
Finalidade
Projeto Aluno(a)
Leitor(a)
Língua Inglesa
Matemática

Título
Severino faz chover
Lolo Barnabé
Nosso amigo ventinho
A bolinha que não rolava
Kids' Web 2
Ápis Matemática 2º Ano

Autor(a)
Ana Maria Machado
Eva Furnari
Ruth Rocha
Marô Barbieri
Ana Lucia Militello
Luiz Roberto Dante

Editora
Salamandra
Moderna
Salamandra
Marobarbieri
Richmond
Ática

ISBN
9788516069384
9788516066437
9788516063030
9788591245529
9788516091576
9788508184774

Observação

Second Edition
Versão Reformulada 2018

Observações
Sugerimos que os materiais de 2017, em bom estado, sejam reutilizados.
Todos os objetos, inclusive o uniforme, deverão ser identificados com o nome e a turma do aluno.
O uso do uniforme é obrigatório.
O uso da agenda escolar é obrigatório durante todo o ano.
À medida que o material de uso individual terminar, será necessário repô-lo.
Fornecedores do uniforme:
Oficina de Costura Neca
www.oficinadecosturaneca.com.br
Rua Madalena da Conceição, 365 – São José Tramandaí/RS
Email: oficinadecosturaneca@gmail.com
Fone: (51) 3684 2819

RVM - Industria do Vestuário
www.rvmmoda.com.br
Travessa Nossa Senhora da Conceição, 116 Osório/RS
Fone: (51) 3601 1543 / (51) 98433 1496

