Colégio Santos Anjos
Educação Infantil-Ensino Fundamental – Ensino Médio

RELAÇÃO DE MATERIAL – 2º ANO – 2019
Entrega de material e Reunião com a Professora dia 04/02/2019 às 13h15min.
Início das aulas dia 05/02/2019
01 estojo contendo: 03 lápis de escrever; 02 borrachas e apontador com lixeirinha, tesoura (sem ponta)
01

Ábaco

01

Bloco criativo

01

Bloco de papel canson A3 297mm x 420mm

01

Caderno brochurão – capa dura (Avaliações)

01

Caderno de desenho grande c/ 48 folhas preferencialmente.

01

Caderno de linguagem, pequeno. 48 folhas (Português) preferencialmente.

01

Caderno pequeno quadriculado(140x202mm) 48 folhas, com margem – matemática.

03

Cadernos com pauta 48 folhas – Ensino Religioso/ Inglês//Passaporte do Leitor

02

Cadernos de linguagem pequeno (c/48 folhas Ciências e História/Geografia juntos).

01

Caixa de lápis de cor

01

Caneta permanente preta

01

Cola instantânea (tek bond ou similar linha de artesanato nº 2).

01

Dicionário (Preferência para aqueles que apresentem índice alfabético).

01

Folha de papel nacarado

06

Folhas de EVA (02 com gliter, 03 simples, 01 estampada).

100

Folhas de papel sulfite A4 branco

01

Pacote de olhinhos médio.

01

Pasta para atividades

01

Peça de fita mimosa

01

Pincel para pintura nº 12

01

Régua de 30 cm

02

Rolos de papel higiênico (60 m) para uso de atividades em sala.

02

Tubos de cola branca 90gr

 Adquirir o Material do SAE Digital, Internacional School, Ensino Religioso e O Líder em Mim no Material
Didático do Colégio.
 Evitar penal de lata e materiais sofisticados (apontador, borracha, penal, lápis) pois desvia a atenção do aluno.
 Os livros e cadernos deverão ser encapados e etiquetados.
 Todo material deverá ter o nome da criança, inclusive o uniforme (especialmente a jaqueta).
 A mochila com penal e lápis de cor deverá vir com o aluno no primeiro dia de aula. O restante dos materiais deverá ser entregue para
a Professora na reunião de Pais.
* O uso do uniforme é OBRIGATÓRIO (agasalho completo, camiseta e tênis.) No inverno jaqueta e/ou moletom do Colégio.
Os alunos não poderão usar sandálias, papets, crocs ou chinelos, SOMENTE TÊNIS

Os agasalhos podem ser encontrados:
 Cia a Malha (Rua Siqueira Campos, 90 – Cond. Comercial do Porto. Porto União - Fone: (42) 3522-0590
 Patrícia Malhas. Rua: Almirante Barroso, 311. União da Vitória. Fone: (42) 3522- 4041
 Valrei - Rua Prudente de Morais, 278 – Centro – Porto União/SC – Fone 3522-1841

