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A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:

PARADIDÁTICO

 

LIVROS: KIDS BOX 

 

                                                                             
                                                                  

Quant.  

01 Garrafa para água ou squeeze (uso pessoal)

03 Cadernos brochurões capa dura com arame 
03  Cadernos brochurões capa dura
01 Caderno de desenho 
01 Tabuada - Nós e a tabuada (A). Autores: José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. Ed. Quinteto.

01 Dicionário de Língua Portuguesa (autor opcional)

01 Dicionário de Língua Inglesa (autor opcional)

01 Tesoura com ponta arredondada com o nome gravado
01 Caderno de papel almaço (repor quando necessário)

01 Régua acrílica de 30 cm.                                    

01 Caixa de hidrocor fino com 12 unidades

01 Caixa de hidrocor grosso com 12 unidades

79 Insc. Municipal nº 339602 Insc. Estadual: Isento Av. Epaminondas, 57 
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RELAÇÃO DE MATERIAIS - 2022  

                  2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL 
 

MATERIAL DIDÁTICO  
A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço:

http://loja.edebe.com.br  

 

2º ANO  

KIT: COLEÇÃO NAUTAS 
PARADIDÁTICOS: A LONGA JORNADA DE CHATOLINO GALOCHA

CONVERSANDO COM OS BOTÕES 

À VENDA NA LIVRARIA LIRA 

 
BILÍNGUE 

KIDS BOX 2 ACTIVITY BOOK WITH ONLINE RESOURCES UPDATE 2ED

KIDS BOX 2 PUPIL’S BOOK UPDATE 2ED 

GRAMÁTICA MARCHA CRIANÇA 

 
                                                     Editora: SCIPIONE 

                                                                  Autor(es): Maria Teresa Marsico/Armando Coelho Neto 
   MATERIAL DE USO PESSOAL 

Materiais de uso diário no colégio 

Garrafa para água ou squeeze (uso pessoal) 
MATERIAL PEDAGÓGICO 

s brochurões capa dura com arame – 96 folhas 

Cadernos brochurões capa dura com arame – 48 folhas 
 

Nós e a tabuada (A). Autores: José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. Ed. Quinteto.

icionário de Língua Portuguesa (autor opcional) (trazer quando solicitado pela professora)

de Língua Inglesa (autor opcional) (trazer quando solicitado pela professora)

esoura com ponta arredondada com o nome gravado 

Caderno de papel almaço (repor quando necessário) 

Régua acrílica de 30 cm.                                     

Caixa de hidrocor fino com 12 unidades 

Caixa de hidrocor grosso com 12 unidades 
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A compra do material deverá ser realizada por meio da loja virtual da Edebê Brasil, no endereço: 

A LONGA JORNADA DE CHATOLINO GALOCHA 

ACTIVITY BOOK WITH ONLINE RESOURCES UPDATE 2ED 

 

Nós e a tabuada (A). Autores: José Ruy Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. Ed. Quinteto. 
(trazer quando solicitado pela professora) 

(trazer quando solicitado pela professora) 
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01 Caixa de lápis de cor com 12 unidades 

01 Apontador com depósito (material de estojo) 

01 Borracha Branca (material de estojo) 

02 Lápis nº 02 ou HB (material de estojo) 

01 Tubo de cola de isopor 90g 

01 Tubo de cola em bastão grande 

01 Tubo de cola branca 90g 

01 Pacote de papel criativo dupla face A4(cores vibrantes) 

01 Pasta plástica (fina) com elástico (para as atividades) 

02 Caixas de massa de modelar 

02 Caixas de tinta guache com 6 cores de 15ml 
01 Pincel de pêlo nº 6 
01 Tela de algodão para pintura (20x30) 
01 Folha de cartolina (cor de sua preferência) 
02 Folhas de papel dupla face (cor de sua preferência) 
02 Folhas de emborrachado com glitter (branco) 
02 Folhas de emborrachado com glitter (vermelho) 
02 Folhas de emborrachado com glitter (verde) 
04 Folhas de emborrachado liso 

02m TNT (vermelho) 
02m TNT (azul escuro) 
02m TNT (amarelo) 
01 Jaleco na cor branca, manga ¾ (de uso obrigatório na Robótica) 

 
 
 
 

 
 
 

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Informações Importantes: 

•Material de uso pessoal: Todos os dias devem vir na mochila da criança; 

•Material pedagógico (papelaria): Entregue na primeira reunião de pais 

•Reunião de pais/responsáveis: 24/01/2022 – Horário: 08h  

• Início do ano letivo: 25/01/2022 

OBS.: TODO O MATERIAL DEVE SER IDENTIFICADO COM O NOME E SÉRIE DO (A) ALUNO (A). 

(Repor quando necessário) 
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MATERIAL PEDAGÓGICO - PLANO DE UTILIZAÇÃO  
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL – 2022  

Cadernos brochurões capa dura com arame  Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Caderno de desenho Utilizado na realização de atividades gráficas, trabalhos de artes  

Tabuada - Nós e a tabuada (A). Autores: José Ruy 

Giovanni e José Ruy Giovanni Jr. Ed. Quinteto. 

Material de apoio ao ensino aprendizagem 

Dicionário de Língua Portuguesa (autor opcional)  Material de apoio ao ensino aprendizagem 

Dicionário de Língua Inglesa (autor opcional) Material de apoio ao ensino aprendizagem 

Caderno de Papel Almaço Material utilizado para os trabalhos pedagógicos 

Régua acrílica 30cm Material de uso individual utilizado no decorrer do ano letivo 

Caixa de hidrocor fino com 12 unidades Utilizado durante o longo do ano para os trabalhos pedagógicos 

Caixa de hidrocor grosso com 12 unidades Utilizado durante o longo do ano para os trabalhos pedagógicos 

Caixa de lápis de cor com 12 unidades Utilizado durante o longo do ano para os trabalhos pedagógicos 

Lápis nº 02 ou HB Utilizado para realização de atividades gráficas dentro do contexto 

pedagógico (coordenação motora, percepção tátil,etc) 

Borracha branca  Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Apontador (com depósito)  Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Caixa de lápis de cor com 12 cores  Material utilizado para os trabalhos pedagógicos (desenhos e 

pinturas). 

Tesoura com ponta arredondada  Material de uso individual utilizado ao longo do ano 

Caixas de tinta guache com 6 potes de 15ml  Utilizado para os trabalhos pedagógicos de apoio, pintura e 

atividades gráficas.  

Caixas de massa de modelar  Material utilizado para os trabalhos pedagógicos (cores, tamanhos, 

formas, percepção tátil, etc). 

Tubo de cola branca (90g) Material utilizado para os trabalhos de colagem 

Tubo de cola para isopor (90g) Material utilizado para os trabalhos de colagem 

Tubos de cola bastão (grande)  Material utilizado nos trabalhos de pedagógicos de apoio  

Pincel de pêlo nº 06 Utilizado para os trabalhos pedagógicos (desenvolvimento motor) 

Pasta plástica (fina) com elástico (para as 

atividades) 

Material individual do aluno para organização dos trabalhos 

pedagógicos. 

Tela de algodão para pintura (20x30 cm) Utilizado para os trabalhos pedagógicos de apoio, pintura e 

atividades gráficas. 

Papel criativo dupla face A4 (cores variadas) Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de papel dupla face  Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folha de cartolina (cor de sua preferência) Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de emborrachado liso  Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

Folhas de emborrachado com gliter Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 

TNT Material utilizado ao longo do ano letivo na realização das 

atividades de datas comemorativas, projetos, artes, etc. 


