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CONGREGAÇÃO DAS FILHAS DO AMOR DIVINO
COLÉGIO NOSSA SENHORA DAS NEVES
Cel. Estevam - 21 - Alecrim – Natal – RN. CEP: 59.031-270
Fone: (084) 3215.7100

ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
LITERATURA INFANTIL PARA USO NOS PROJETOS PEDAGÓGICOS.
 Tão perto, tão longe
Autor: Manoel Cavalcante Editora: MIII
 Pollyana
Autora: Eleanor H. Porter (adaptação de Júlio Emílio Braz)
Editora: Scipione
 Almanaque Pé de Planta
Autora: Rosane Pamplona Editora: Moderna
 Almanaque Bichos do Brasil
Autora: Rosane Pamplona Editora: Moderna
Obs: Os livros podem ser adquiridos em livrarias (lojas físicas) ou pela internet (site das
editoras ou de livrarias).

- MATERIAL DE PAPELARIA –
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$ 160,00. O valor deve ser pago no ato da matrícula.

OBS.: O material deverá ser entregue nas salas do anexo da Educação Infantil no dia de 23 de
janeiro, no horário das 07h30 às 12h e das 13h às 17h30.

MATERIAL A SER CONDUZIDO PELO(A) ESTUDANTE
MANTER DIARIAMENTE NA MOCHILA
(repor sempre que necessário)
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Borracha
Apontador
Régua
Tesoura sem ponta
Cola branca em bastão (para melhor
manuseio)
04 Cadernos grandes brochura (capa dura
/ 100 folhas)
01 Coleção de lápis hidrocor

ENTREGA EM SALA
(No primeiro dia de aula)
01 Pasta colecionadora com 50 folhas
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 dupla face
20 Centímetros de tecido (chita)
20 Centímetros de tecido (algodãozinho)
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Coleção de lápis colorido de madeira
Caixa giz de cera grosso
Lápis grafite ou lapiseira 0.9
Pasta plástica com elástico 20 mm
(para guardar atividades na mochila)

PARA AS ATIVIDADES DE ARTE
(manter na mochila)
01 Pincel chato nº 08
01 Avental plástico
01 Caderno de desenho (tamanho A4)
01 Caixa de têmpera guache

Organização dos cadernos:
 A organização dos cadernos será feita em sala de aula, com a orientação dos
professores.
 Deverão estar identificados com o nome completo do estudante.
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MATERIAL A SER ENTREGUE NA ESCOLA
(caso não haja a opção do pagamento da taxa)
Plano de execução / Atividades:
Caixa de massa de modelar (12
 Composição de colagem em papel utilizando as formas
unidades)
geométricas.
Cartolinas comuns (cores: azul e

Modelagem com massinha em alto relevo, aplicado em
verde)
quadro de cartolina guache.
Cartolinas guache (cores: amarela e
 Composição de esculturas de massinha com
azul)
personagens do folclore.
Cartolinas collor set (cores: rosa e
 Confecção de máscaras carnavalescas com cartolina
verde)
guache.
Pacote de papel criativo 8 cores (não
 Confecção de quadrinho em cartolina guache.
reciclado)
 Confecção dos temas; Montagem de murais; Atividades
Emborrachados / E.V.A (estampado)
artísticas dos temas geradores.
Pacote de balões sortido – (50  Montagem de cenários; Confecção de adereços.
unidades)
 Dinâmicas em grupo; Atividades recreativas.
Rolo de fita adesiva 18x50mm
 Confecção de brinquedos de sucata.
Fita durex transparente 45x50mm
 Exposição das atividades desenvolvidas durantes as
Fita adesiva estampada
aulas.
Fita adesiva dupla face
 Estudo das cores, composição de desenho na pintura
Pote de tinta guache grande
guache.
Tubo de cola branca (90g)
 Pintura guache e colagem em relevo.
 Composição de textura livre utilizando a técnica de
Tubo de cola isopor (90g)
colagem e frotagem com pintura guache.
Tubos de cola gliter

Pintura em tela com a releitura de obra artística.
Pincel nº 10 (chato)
Metro de TNT estampado (sem corte)  Pintura com lápis cera e tinta guache. Rabisco de
desenho com palito.
Resma de papel A4

Confecção de pintura simétrica em tinta guache.
Cartela de botões
Todos os materiais deverão ser
aprovados pelo INMETRO.

 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.

1º Encontro de Pais e Educadores: 29/01, às 17h, no
Auditório Madre Francisca Lechner.
Início das aulas: 30 de janeiro de 2019.

