COLÉGIO VILA YARA
Rua Benedito Américo de Oliveira, 73 - Vila Yara - Osasco/SP
Telefone: 3681-8000

Lista de Materiais e Livros Paradidáticos 2019 / 2º ano – EFI
Caros Pais do 2º ano,
Observem algumas orientações:
a) Todo o material deverá ser identificado com etiquetas (nome e sobrenome da criança e a série:
Ex: Pedro Silva - 2º ano)
b) Colocar todo o material que será usado pelas Professoras em uma única sacola.

IMPORTANTE:
Vocês poderão reutilizar materiais de anos anteriores, que estejam em bom estado (estojos, pastas,
canetinhas. régua, pincéis etc..)
Vocês deverão trazer os materiais para a escola, a partir do dia 25 de janeiro, e entregar para as inspetoras
do Ensino Fundamental I (Conceição, Cleusa ou Bruna), pois dessa maneira facilitará a organização e a
dinâmica do início do ano. Lembrando que deverão trazer antecipadamente apenas os materiais
especificados na sacola, pois os materiais de mochila, os alunos trarão no 1º dia de aula.

No dia 22/JAN, das 8h às 17h, no Piso Térreo da nossa escola, organizaremos uma
FEIRA DE TROCA DE LIVRINHOS E DE UNIFORMES, que funcionará da seguinte maneira:
Os pais poderão trazer a partir de 02/JAN, na Secretaria, o que desejarem doar para que
tudo fique organizado para o dia 22/JAN. Lembramos que, nesse dia, vocês poderão não
encontrar o paradidático adotado pela escola para trocar, mas se quiserem,
também poderão levar outros livrinhos e/ou peças do uniforme em bom estado.
Contamos com a participação e envolvimento de todos!
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MATERIAIS QUE FICARÃO EM SALA - NA SACOLA
(Não se esqueça de colocar o nome completo do aluno, série e a identificação da sacola)
1
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Pacote de papel sulfite branco com 500 fls
Pacote de papel sulfite colorido sortido (cores: verde, azul, rosa, amarelo) com 100 fls
Pacote de papel color Tamanho A4 com 24 folhas (Lumicolor ou Criative Papers)
Bloco criativo – papel canson, 120g, (8 cores), tamanho 235mm x 325mm
Folhas de papel quadriculado 1cm x 1cm
Bloco de fichário com margem e sem personagens ou desenhos
Bloco de folhas de linguagem com 2 furos e 50 folhas pautadas (Bloco Único)
Almanaques com atividades educativas (Passatempo – Picolé Infantil)
Caixas de lenço de papel
Disco de vinil usado com 30cm de diâmetro
Kit com peças para relógio de parede mecanismo 22mm com ponteiros (modelo a escolher)
Indicação de onde adquirir: Internet – site Mercado Livre e outros
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Fita adesiva transparente (durex) larga 48mm x 50m
Rolo de fita mágica 3M
Caixas de massa de modelar
Jogo de Material Dourado em EVA ou Madeira (pode utilizar o do 1º ano)
Pasta Polionda média com elástico para guardar e conservar a apostila dentro da mochila
(qualquer cor)
Pasta Catálogo Preta com 30 plásticos grossos e fáceis de abrir, devidamente colocados, para
organizar as provas e trabalhos do bimestre.

OBSERVAÇÃO: Todos os materiais deverão ser identificados com o nome completo do aluno e a série.
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MATERIAIS DE MOCHILA DO ALUNO
O material especificado abaixo deverá permanecer diariamente na mochila do aluno, identificado com
nome completo e série e ser encaminhado no primeiro dia de aula, assim como deverá ser reposto sempre
que necessário.
Cadernos Universitários (100 fls) capa dura, espiral e sem picote (sem linha para destacar) com
2 margem (sendo um para as disciplinas de Português e Matemática e o outro para as disciplinas de
História, Geografia e Ciências)
1 Caderno Universitário (50 fls) capa dura, com margem. (PARA INGLÊS)
1 Caderno Universitário (100fls) capa dura para estudos diários - Apenas para os alunos do Integral
Caderno de desenho A4, espiral, sem margem com 100fls (PARA ARTES) - Apenas para alunos novos,
1
pois os alunos do COC já têm o caderno e está com a professora Célia.
Estojo com zíper grande e com três divisórias para acondicionar os seguintes materiais:
 1 Caneta esferográfica (Sugestão: PILOT FRIXION BALL - conhecida como caneta que apaga)
- azul ou preta,
 1 Caixa de lápis de cor com 24 cores,
 1 Caixa de canetinhas hidrocor com 12 cores,
 1 Tesoura sem ponta (preferencialmente com nome gravado e de boa qualidade),
 1 Caixa de giz de cera grosso com 12 cores,
1
 1 Cola bastão grande 40g,
 1 Cola líquida grande 110g,
 2 Borrachas brancas e macias,
 4 Lápis grafite (nº 2 exceto HB),
 2 Apontadores com depósito,
 1 Caneta esferográfica verde,
 2 Canetas marca-texto: uma amarela e outra verde (tonalidade clara),
 1 régua resistente com 15cm.
1 Kit de escovação contendo (1 creme dental+ 1 escova + 1 toalhinha) acondicionados em nécessaire
1 Toalha de mesa para tomar o lanche (tamanho da carteira escolar)
1 Garrafinha de água (resistente e que não rache ao cair)
1 Agenda pequena para anotações das Tarefas de Casa
1 Régua resistente com 30 cm
OBSERVAÇÃO: Enfatizamos a importância de identificar todas as peças do uniforme com nome,
sobrenome e série do aluno com caneta de tecido ou bordado.
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LIVROS PARADIDÁTICOS
OBSERVAÇÃO: Identificar os livros com o nome completo do aluno e série e entregá-los no início de cada
bimestre. Serão avisados da data, com antecedência, pela professora. No 1º dia de aula, trazer apenas o do
1º bimestre.
1º BIMESTRE

QUE HISTÓRIA É ESSA?
Flávio de Souza
Companhia das Letrinhas

CALIGRAFIA 2
Ensino Fundamental – Reformulado - 2ª Edição
Coleção Zigue-Zague - Editora: Scipione

2º BIMESTRE
MALALA E SEU LÁPIS MÁGICO
Malala Yousafzai
Ilustrações: Kerascoët
Companhia das Letrinhas – Prêmio Nobel
Ano: 2017

3º BIMESTRE

MEU AVÔ PORTUGUÊS
Manuel Filho
Coleção Imigrantes do Brasil
Editora: Panda Books

CALIGRAFIA 3
Ensino Fundamental - Reformulado – 2ª edição
Coleção Zigue-Zague
Editora: Scipione
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4º BIMESTRE

MEU AVÔ AFRICANO
Carmen Lúcia Campos
Coleção Imigrantes do Brasil
Editora: Panda Books

PARA ALUNOS DO INTEGRAL (para o ano todo) - 1º ao 4º BIMESTRE

BIA NA AMÉRICA
Ricardo Dreguer
Ed. Moderna

UNIFORME
QUALITAT UNIFORMES
Plantões de vendas no Colégio:
31 de Janeiro/2019
7, 14, 21 e 28 de Fevereiro/2019
Loja Física:
Rua Aristides Bellini, 185 - KM 18 – Osasco/SP
Fone: 3081-0868
Expediente:
9h às 18h30: de 2ª à 6ª feira
9h às 14h: aos sábados

TUCK CONFECÇÕES
Plantões de vendas no Colégio:
5, 12, 19 e 26 de Fevereiro/2019
Loja Física:
Rua Gasparino Lunardi, 50 - km 18 - Osasco - SP
Fone: 36075886
Horário Especial para Janeiro e Fevereiro/2019:
9h às 19h: de 2ª à 6ª feira
9h às 14h: aos sábados
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