
1      Livros Didáticos:

Serão utilizadas as obras da Biblioteca.
LITERATURA INFANTIL 

Local: No Colégio

Venda - Sistema PH 
pela Livraria Livro Mais 

Data: 14 e 15/12/2021

Data: 24 a 28/01/2022

Horário: 7h30 às 18h

Horário: 8h às 12h e 13h às 17h30

ou 

Orientações de acesso
disponíveis em: 
www.cvsaojose.com.br/material-escolar

Venda - FTD 
através do E-Commerce 

Encopel

LÍNGUA INGLESA Hello! Kids - 2º ano - Editora Ática

LÍNGUA PORTUGUESA Sistema PH -  2º ano - Cadernos 1, 2, 3, 4 - Editora SOMOS

MATEMÁTICA Sistema PH -  2º ano - Cadernos 1, 2, 3, 4 - Editora SOMOS

HISTÓRIA Sistema PH -  2º ano - Cadernos 1, 2, 3, 4 - Editora SOMOS

GEOGRAFIA Sistema PH -  2º ano - Cadernos 1, 2, 3, 4 - Editora SOMOS

CIÊNCIAS Sistema PH -  2º ano - Cadernos 1, 2, 3, 4 - Editora SOMOS

LÍNGUA ESPANHOLA 

FILOSOFIA

Super acción 2  -  2º ano - Editora FTD

Projeto de vida e atitude empreendedora -  2º ano - Editora FTD

LISTA DE MATERIAIS 
2º Ano - Ensino Fundamental Anos Iniciais

ANO LETIVO 2022

1 Apontador com depósito;*
1 Avental ou camiseta usada, para as aulas de pintura / Arte - (tamanho maior);
1 Borracha branca macia - (Sugestão: Borracha natural branca Mercur);*
1 Caderno de caligrafia de 40 folhas - (Tilibra Academie Kids - papel - 70g/m2)*;
2 Cadernos quadriculados grandes de 40 folhas - (Tilibra Academie Kids - papel - 70g/m2)*;
5 Cadernos com linhas, grandes de 40 folhas - (Tilibra Academie Kids - papel - 70g/m2)*;
1 Caixa de lápis de cor - (12 Cores);*
1 Caixa de Material Dourado de madeira de 111 peças - (utilizado em todas as séries);
2 Tubos de cola branca de 110g;*
1 Estojo com zíper - (com divisória);
2 Lápis de escrever;*
1 Régua 15 cm;
2 Dados de borracha Cis;
1 Pasta ou mochila para carregar o material diário;
1 Pasta plástica transparente fina - (Com aba de elástico e de tamanho ofício);
1 Tesoura sem ponta, pequena - (No caso de criança canhota, comprar tesoura específica);
1 Caneta marca texto amarela;
1 Pincel chato nº 6 (de pelos) para pintura com tinta;
1 Revista de Cruzadinhas - Editora Lê;
1 Papel celofane 85cmX1m  vermelho ou roxo.
 

      *Materiais de uso diário sujeitos à reposição.
      Todo o material deve estar etiquetado com o nome do/a estudante.

2      Materiais de uso individual:

COLÉGIO VICENTINO



@colegiosaojosefoz
@cvsaososefoz

Contatos:

(45) 9 9126-5727
(45) 3521-6700

www.suatrilhaeaqui.com.br/sua-trilha-e-aqui

A Agenda Escolar será entregue na primeira semana de 
aula, sem custo para o/a estudante. Seu uso é diário e 
obrigatório. No caso de perda, a compra de outra 
agenda deve ser feita na secretaria do Colégio.
 

Todos os materiais de uso individual deverão estar iden-
tificados com o nome do/a estudante, inclusive todas as 
peças do uniforme. Por exemplo: cada unidade da caixa 
de lápis de cor, lápis avulsos, borrachas, apontador etc. 
Nos cadernos e livros, identificar o nome na capa (exter-
na).
 

Os materiais de uso coletivo deverão ser entregues 
numa sacola, identificada com o nome, no primeiro dia 
de aula.
 

Os materiais sujeitos à reposição, cabe à família 
observar e orientar o/a  estudante sempre que 
necessário. É fundamental que o estojo esteja completo 
e organizado durante todo o ano letivo.
 

Para a lição de casa é importante que esteja   disponível: 
o lápis preto, a borracha, o apontador, lápis de cor.
 

A carteirinha de estudante será disponibilizada pela 
secretaria no início das aulas.

4  Comunicado:    

5    Uniforme do Colégio:

Calça, bermuda ou saia-calça na cor azul royal;
Camiseta branca;
Moletom, casaco ou jaqueta na cor azul royal;
Tênis.

O uso do uniforme é obrigatório. Favor 
identificar todas as peças com caneta de 
tecido.
Para a segurança dos/as estudantes, 
orientamos a não utilização de: sandália, 
bota, crocs, chinelo ou sapatilha

    

Av. Morenitas, 684, esq. c/ Av. Golfinho - Fone: (45)3527-1343

R:Jorge Sanways 1153, Centro - Fone: (45)3025-4999

R: Palestra Itália, 547, Morumbi - Fone: (45)3578-1196

Sugestões de compras de uniformes:

KRIEGER CONFECÇÕES

BEVAM ESPORTES E UNIFORMES 

FINA ESTAMPA 

2 Cadernos para Língua Portuguesa: Produção textual / Atualidades/ Biblioteca / Contação de Histórias (juntas);
2 Cadernos quadriculados para Matemática;
1 Caderno para Natureza e Sociedade: Ciências / Geografia / História (juntas);
1 Caderno para Filosofia/ Ensino Religioso (juntas);
1 Caderno para para Língua Espanhola (pode ser utilizado o mesmo do 1º ano)

4      Organização dos Cadernos:    

2 Caixas de lenço descartável com 50 lenços duplos;
1 Caneta marcador permanente de ponta dupla preta;
1 Cartela de adesivos infantis;
1 Folha de papel de seda em cor livre;
1 Folha de EVA glitter – (prata ou dourado);
1 Folha de EVA liso em cor livre;
1 Pacote Filipinho Bloco criativo cards com 32 folhas - (120g/m2)
1 Pacote Filipaper granito 180g  50 folhas – (cor bege);
1 Pote de tinta guache - 250 ml  cor livre;
2 Caixas de massa de modelar 90g com 6 cores sortidas - (macia);
1 Pacote de palitos de picolé coloridos - 50 unidades;
1 Resma de papel sulfite A4;
1 Rolo de fita cetim nº 5  10m x 22mm – (vermelho, azul ou verde);
1 Rolo de fita decorativa 10m x 23mm em cor livre;
1 Rolo de barbante cru n°6 - 600g;
1 Fita dupla face 12x30 3M;
1 Pacote de balão 50 unidades – liso ou decorado  - (18 ou 20 cm / nº 9 – Sugestão São Roque).

3      Materiais de uso Coletivo:        


