
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Obs. - É proibida a utilização de livros e cadernos de atividades suplementares do professor. 
 

 

01- ESPANHOL 

Colores del Español – 2º ano 

Obra coletiva 

Editora FTD 
 

02- RELIGIÃO 

Diálogo Inter – religioso - 2º Ano - Fundamental 

Autores: Heloisa Silva de Carvalho/Jorge Silvino da Cunha Neto 

Editora FTD 
 

03- Material Escolar do 2º Ano 

05 – cadernos brochura grandes capa dura 

etiquetados com o nome do(a) aluno(a) e o 

nome das disciplinas. As disciplinas são: 

Língua Portuguesa; Matemática, História, 

Geografia e Ciências. 

01-foto 15 X 21 da criança com data de 

nascimento no verso 

20- lápis  

20- borrachas ponteiras 

08- apontadores com aparador 

01- tesoura pequena sem ponta 

03- caixas de lápis de cor grande 

01- estojo de pincel grande (canetas hidrocor) 

01- caderno de desenho (grande) capa dura 

01- agenda (Obs: que tenha bastante espaço para 

anotações) (um dia por página) Identificada 

com o nome da criança, nome e número de 

telefone dos pais e/ou responsáveis. 

01- caixa de giz de cera grande 

04- revistas em quadrinho (gibis) 

01- squeeze de água 

01- estojo com divisórias 

 

01- caixa organizadora para guardar os materiais 

01- pincel de pelo chato cabo longo nº 14 

01- caixa de tinta guache 

02- telas 30 x 30cm 

01- caixa de massa de modelar grande 

01- escarcela 2 cm 

01- fita gomada grande 

01- fita transparente grande 

01- cola bastão (grande) 

01- cola isopor pequena 

01- foto da criança com a mãe 15 X 21 

01- foto da criança com o pai 15 X 21 

01- régua 30 cm 

02- pacotes de folhas coloridas chamex (Filipinho e 

canson) 

02- E.V.A com gliter (cores variadas) 

02- pacotes de folhas coloridas chamex (Filipinho e 

canson) 

01- pacote de palitos coloridos (picolé) 

01- pacote de lantejoulas. 

12- envelopes grandes A4 

 

Observações: 

 No primeiro dia de aula, trazer a agenda, a garrafinha com água e o estojo (com lápis, borracha, 

lápis de cor e apontador). Obs.: estes materiais são alguns dos materiais da lista acima. 

 A partir do segundo dia de aula trazer os cadernos e os livros didáticos de acordo com a 

solicitação da professora. 

 Todos os dias trazer o material escolar solicitado, a agenda e a garrafinha com água. 

 

 Entrega dos materiais – dias 13 e 14/01/2022 das 8:00 às 11:00h. 

ASSOCIAÇÃO DAS IRMÃS MISSIONÁRIAS CAPUCHINHAS 
 

 

COLÉGIO SÃO JOSÉ 

Praça Panteon, 03 – Centro – Cep: 65.602-000 Caxias - Maranhão 

Fone: (99) 3521-3944 - 3078-3165 

Email: aimcacolegiosaojose@gmail.com 
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