
 
  

LISTA DE MATERIAL E LIVROS ADOTADOS – 2017 
 

2º ano - Ensino Fundamental  
                        
 

LIVROS DIDÁTICOS: 
 
 PROJETO CIRANDA - 2º ANO, produzido pelo 

grupo Mathema ( www.mathema.com.br), o qual 
estará exclusivamente à venda na                                                                                                                                             
Empório Cultural - Rio Preto Shopping 
Av. Brigadeiro Faria Lima, 6363 -  LJ 273/274 
Fone: (17) 3226-4141  
E-mail: emporioriopreto@emporiocultural.com.br 
Site: www.emporiocultural.com.br 

 
 INGLÊS 

Livro: KIDS´ WEB 2 - Second Edition 
Autora: Ana Lucia Militello 

Editora: Richmond 
ISBN: 9788516091576 
 

 ENSINO RELIGIOSO  
O livro didático a ser adotado para o 
Ensino Religioso será informado pelas 
professoras no início do ano letivo 
(Reunião de pais). 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS:  

 
 Livro: Pedro e Tina 

Autor: Stephen Michael King 
Editora: BRINQUE-BOOK 
ISBN: 9788574120355 
 
 Livro: 111 poemas para crianças 

Autor: Sérgio Capparelli 
Editora: L&PM 
ISBN: 9788525412898 
 
 Livro: Amigos 

Autor: Helme Heine 
Editora: Ática 
ISBN: 9788508043606 
 
Obs.: O paradidático utilizado no 2º e 3º 
trimestres serão informados posteriormente. 
 
 

CADERNOS E OUTROS: 
  
 4 borrachas com capa 
 4 colas branca – 35 g 
 1 caixa de lápis de cor – 24 cores 
 10 lápis grafite nº 2 
 1 tesoura sem ponta 
 1 saco plástico zip grande 
 5 envelopes comuns (tamanho carta) 
 1 régua transparente – 20 cm 
 
 
 
 
 

 
 2 apontadores com depósito 
 1 grifa-texto AMARELO 
 1 estojo com três divisórias 
 1 material dourado do aluno 111 peças - 

(COLOCAR EM UM POTINHO DE 
PLÁSTICO COM NOME). 

 100 palitos (de sorvete) - (COLOCAR EM UM 
POTINHO DE PLÁSTICO COM NOME). 

 1 caderno brochurão AZUL – 48 folhas, 
pautadas brancas, SEM  decoração (para 
matemática) 

 1 caderno brochurão AMARELO – 48 folhas, 
pautadas brancas, SEM  decoração (para 
Língua Portuguesa) 

 1 caderno brochurão VERMELHO – 48 
folhas, pautadas branca, SEM decoração 
(para História/Geografia ) 

 1 caderno brochurão VERDE – 48 folhas, 
pautadas branca, SEM decoração (para 
Ciências) 

 1 pasta polionda (qualquer cor) – 2 cm (para 
PROVAS) 

 1 pasta transparente (fina) com elástico (para 
TAREFA) 

 1 pasta trilho azul (para inglês) 
 1 pasta trilho transparente (para letra cursiva) 
 1 mochila escolar com rodinhas 
 
OBSERVAÇÕES:  
 O material completo deverá ser entregue 

etiqueta do, no primeiro dia de aula.  
 No estojo devem constar apenas 2 itens de 

cada e o restante ficar em casa para ser 
reposto durante o ano 

 

REUNIÃO DE PAIS  
Dia 23/01/2017 (segunda-feira) - 19h30  

Para que nossa atenção seja completa, 
pedimos, cordialmente, que não tragam 
seus filhos.  

 
INÍCIO DAS AULAS:  
25/01/2017 (quarta-feira) 
Período Matutino:  
8h10: Turmas A e B  
8h30: Turmas C e D 
Período Vespertino:  
13h50: Turmas E e F 
14h10:  Turmas G e H 

 
No 1º dia de aula, os alunos serão 
recepcionados no Salão Nobre e, logo após, 
os responsáveis poderão subir até a sala de 
aula para ajudar a levar os materiais. 
 
 
 
 

UNIFORME ESCOLAR NO VERSO 

ORIENTAÇÕES PARA O PREENCHIMENTO DAS ETIQUETAS: 

 Usar letra imprensa MAIÚSCULA, com fonte ARIAL BLACK, constando NOME DO ALUNO e ANO DE ENSINO 

 

http://www.mathema.com.br/
mailto:emporioriopreto@emporiocultural.com.br


 
  

 

UNIFORME ESCOLAR - 2017 
 
É obrigatório a todos os alunos, para entrar e, para permanecer nas 

dependências do Colégio nos dias letivos. Os pais devem adquirir uniformes 
apenas dos fornecedores credenciados, pois somente eles é que confeccionam o 
uniforme oficial do Colégio. 

O Colégio não se responsabiliza pelas peças adquiridas fora do padrão 
especificado aos fornecedores credenciados. Todas as peças devem ter a 
logomarca do Colégio. 

 
- Camiseta 
- Calça jeans azul 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel ou moletom). 
- Calçados: Tênis ou sandália com tira no calcanhar. 
- Abrigo - jaqueta e calça de tactel; 
- Abrigo - blusa e calça de moletom. 
 
Uniforme para aulas de Educação Física 
- Camiseta específica para Educação Física: camiseta cavada na cor azul(*); 
- Calça bailarina (elanca); 
- Bermuda (elanca ou tactel); 
- Corsário (elanca); 
- Calças (tactel e moletom); 
- Calçado: Tênis. 
 
Observações: Nos dias frios é autorizado o uso da jaqueta de tactel ou da blusa de 
moletom por cima da camiseta cavada. 
(*) Apenas no ano letivo de 2017 será permitida a utilização das camisetas de 
Educação Física de cor branca remanescentes.  

 
Observações: 
Não é permitido o uso de bonés ou gorros na sala de aula, nem a entrada de 
alunos com short ou “legging” para uso nas aulas de Educação Física. 
 
 
FORNECEDORES CREDENCIADOS 
Artes Screen 
Rua Luís Antônio da Silveira, 707 - Boa Vista. Fone: 3233-8509 / 3222-5701 
 
Bell Uniformes 
Rua Independência, 3873 - Bom Jesus. Fone: 3232-8747 / 3235-2490 / 3304-
8998 
 
Juniformes 
Rua Dr. Presciliano Pinto, 2261 – Boa Vista. Fones: 3231-2738 / 3225-2174 
 
New Summer 
Loja 1: Av. Adolfo Lutz, 975 - Santa Cruz. Fone: 3121-9060 
Loja 2: Rua Antônio de Godoy, 3721 - Redentora. Fone: 3218-8060 
 
Preços, qualidade e condições de venda são de total responsabilidade dos 
fornecedores. Aconselhamos a identificação do uniforme com o nome e a classe 
do aluno e providenciá-lo com antecedência, evitando as encomendas de última 
hora. 

 


