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CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO AMOR DIVINO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES
Praça Pedro II - 1055 - Alecrim – Natal – RN
CEP: 59.030-400

Fone: (084) 3215.7100

Lista de Material Escolar
Ensino Fundamental

Ligados.com – 2ª ed – 2º ano
Autor(es): Angélica Prado e
Cristina Hüller
Editora: Saraiva

2º
ANO

Saber Matemática 2 (Nova Edição)
Autor(es): Kátia Stocco Smole,
Mª Ignez Diniz, Vlademir Marim
Editora: FTD

A Aventura do Saber 2º Ano
Nova edição
Autora: Antônio Lembo e Isabel
Editora: Daccord
Editora: Leya

Projeto Presente Geografia – 2
Reformulado
Autor(es): Neuza Sanchez Guelli,
Alysson Lino / Editora: Moderna
OBS: Não é necessário comprar
o Caderno de Atividades

Crescer com alegria e fé
2º ano
Autor(es):Edinilce Duran e
Glair Arruda
Editora: FTD

New English Adventure - 2
Autor(es): Teresa Lochowski,
Cristina Bruni, José Luis
Morales
Editora: Pearson
ALUNOS DO BILÍNGUE NÃO
ADQUIREM ESTE MATERIAL

LITERATURA INFANTIL / PARADIDÁTICO
A árvore contente
Autor: Telma Guimarães
Castro Andrade
Editora do Brasil

Jardim de versos
Autor: Robert Louis
Atevenson
Editora: FTD

Quem vai salvar a vida?
Autor: Ruth Rocha
Editora: Salamandra

Meu amigo paladar
Autor: Antônio Francisco
e José de Castro
Editora: Comunique

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
- MATERIAL DE PAPELARIA E PLANO DE EXECUÇÃO Como nos anos anteriores, o Colégio das Neves, contando com a participação dos senhores, apresenta a relação do material
escolar dos alunos.
Visando sua comodidade disponibilizamos as seguintes opções:
1ª Opção: Entrega do material para uso na escola, considerando a relação.
2ª Opção: Pagamento da taxa de R$ 110,00 (cento e dez reais). O valor deve ser pago no ato da matrícula.
Para os pais que optarem pelo pagamento, segue o boleto bancário em anexo.
Entrega de material: O material de uso na escola (caso a família não faça a opção do pagamento da taxa) deverá
ser entregue na sala 01 do anexo da Educação Infantil durante o período de 23 até 27/01/2017.
MATERIAL A SER CONDUZIDO PELO (A) ESTUDANTE
DIARIAMENTE NA MOCHILA















01 – Borracha.
01 – Apontador.
01 – Régua.
01 - Tesoura sem ponta.
01 - Cola branca.
02 - Cadernos grandes brochura (capa dura / 100
folhas).
01 - Caderno meia pauta (formato 210mm x 297mm).
01 - Coleção de lápis hidrocor.
01 - Coleção de lápis colorido de madeira.
01 - Caixa giz de cera grosso (12 unidades).
02 - Lápis grafite ou poli 09.
02 - Pastas colecionador com 50 saquinhos cada.
01 - Pasta plástica com elástico 20 mm (para guardar
atividades).
01 - Caixa pequena (102 peças) de Material Dourado.

ENTREGA EM SALA, NO PRIMEIRO DIA DE AULA






ATIVIDADES DE ARTE
























02 - Caixas de massa de modelar (12 unidades).
02 - Cartolinas comuns (cores: azul e verde).
02 - Cartolinas guache (cores: amarela e azul).
02 - Cartolinas collor set (cores: rosa e verde).
01 - Pacote de papel criativo 8 cores (não reciclado).
02 - Emborrachados/EVA (estampado)
01 - Pacote de balões sortido – (50 unidades).
01 - Rolo de fita adesiva 18x50mm.
01 - Fita durex transparente 45x50mm.
01 - Fita adesiva estampada.
01 - Fita adesiva dupla face.
02 - Caixas de tempera guache com 06 unidades.
01 - Tubo de cola branca (90g).
01 - Tubo de cola isopor (90g).
02 - Tubos de cola gliter.
01 - Pincel nº 10 (chato).
01 - Metro de TNT estampado (sem corte).
01 - Resma de papel A4.
01 - Cartela de botões.

OBS.: Caso a família não faça a opção do pagamento da taxa, o
material deverá ser entregue na sala 01 do anexo da Educação Infantil
durante o período de 23 até 27/01/2017.

01 - Pincel chato nº 08.
01 - Avental plástico.
01 - Caderno de desenho (tamanho A4).

ORGANIZAÇÃO DOS CADERNOS:



MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA
(caso não haja a opção do pagamento da taxa)

01 - Livro de Literatura adequado para a faixa
etária – será utilizado na Roda de Leitura e Projeto
Leitura em Família.
02 - Gibis (livre)
03 - Folhas de papel scrapbook.
20 cm - Tecido (chita).
20 cm - Tecido (algodãozinho).

A organização dos cadernos será feita em sala de
aula, com a orientação dos professores
Deverão estar identificados com o nome completo do
estudante
PLANO DE EXECUÇÃO / ATIVIDADES

 Composição de colagem em papel utilizando as formas
geométricas.
 Modelagem com massinha em alto relevo, aplicado em quadro de
cartolina guache.
 Composição de esculturas de massinha com personagens do
folclore.
 Confecção de máscaras carnavalescas com cartolina guache.
 Confecção de quadrinho em cartolina guache.
 Confecção dos temas; Montagem de murais; Atividades artísticas
dos temas geradores.
 Montagem de cenários; Confecção de adereços.
 Dinâmicas em grupo; Atividades recreativas.
 Confecção de brinquedos de sucata.
 Exposição das atividades desenvolvidas durantes as aulas.
 Estudo das cores, composição de desenho na pintura guache.
 Pintura guache e colagem em relevo.
 Composição de textura livre utilizando a técnica de colagem e
frotagem com pintura guache.
 Pintura em tela com a releitura de obra artística.
 Pintura com lápis cera e tinta guache. Rabisco de desenho com
palito.
 Confecção de pintura simétrica em tinta guache.
 Decoração de atividades; Trabalhos coletivos em sala.
 Composição com colagem de papel de revista.
 Composição de desenho e colagem em papel utilizando formas
geométricas.
 Composição de espaço em pintura para a colagem das dobraduras
de papel.
 Colagem de papel de revistas no estudo da simetria.
 Confecção dos brinquedos de sucata.
 Confecção com tema natalino em cartolina e papel laminado.

