
 
 
 

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL I – 2º ANO 
 

LIVROS DIDÁTICOS EDITORA 

COLEÇÃO FAÇA CIÊNCIAS – Geslie Coelho FTD edição 2020 

COLEÇÃO FAÇA HISTÓRIA – Ana Nemi FTD edição 2020 

COLEÇÃO FAÇA ARTE - Solange Utari – Pascoal Ferrari – Carlos Kater – Bruno Fischer FTD edição 2020 

COLEÇÃO FAÇA GEOGRAFIA - Angela Rama – Marcelo Moraes Paula FTD edição 2020 

COLEÇÃO FAÇA LÍGUA PORTUGUESA - Angélica Prado – Cristina Hülle FTD edição 2020 

COLEÇÃO FAÇA MATEMÁTICA - Kátia Stocco Smole – Maria Ignez Diniz – Vlademir Marim FTD edição 2020 

Material da LIV – Laboratório Inteligência e vida Rona 

Livro de Ensino Religioso  
 

LITERATURA INFANTIL - PROJETO RODA DA LEITURA QUANTIDADE 

Obs.: Título a critério do responsável de acordo com a faixa etária. Preferencialmente de capa 
dura 

04 unidades 

 

 

MATERIAL DIDÁTICO - INDIVIDUAL QUANTIDADE 

Agenda personalizada (adquirida no Colégio) 01 unidade 

Caderno espiral com 98 folhas – universitário e de capa dura - para Inglês.  01 unidade 

Caderno quadriculado (1cm) de 96 folhas  01 unidade 

Cadernos brochura com 96 folhas – universitário, pautado e capa dura 03 unidades 

Caderno meia pauta – capa dura 96 folhas 01 unidade 

Camiseta branca para pintura, tamanho G - pode ser usada 01 unidade 

Estojo simples contendo: lápis grafite, lápis de cor, borracha, apontador, cola em bastão e 
tesoura sem ponta 

01 unidade 

Estojo de caneta hidrocor (12 cores) 01 estojo 

Flauta doce  01 unidade 

Giz de cera – Caixa com 12 cores 02 caixas 

Jogo pedagógico de acordo com a faixa etária: frações, dominó de multiplicação ou divisão, 
dominó de animais, quebra-cabeça, sílaba tônica, dominó de adição/subtração, formas 
geométricas, jogo alfabeto. 

01 unidade 

Kit do artista Romitec  01 unidade 

Lápis de cor (12 cores) 01 caixa 

Lápis grafite 05 unidades 

Material dourado 01 unidade 

Minidicionário da Língua Portuguesa – atualizado e com separação silábica de acordo com a 
faixa etária 

01 unidade 

Minidicionário Inglês/Português (atualizado - novo acordo ortográfico) 01 unidade 

Pasta com elástico  01 unidade 

Pasta catálogo 01 unidade 

Régua de 30 cm. 01 unidade 
 

 

 

*somente para alunos novos. 

 

• O Colégio Maria Imaculada apoia a Sustentabilidade. Por isso, não utilizaremos Isopor nos trabalhos deste ano. 
Além disso, sugerimos que os alunos observem se têm em casa caderno usado com folhas novas, pois esses 
podem ser utilizados ao longo do ano letivo. 



INFORMAÇÕES GERAIS PARA O INÍCIO DO ANO LETIVO DE 2021: 

27/01 

Reunião de Pais da Educação Infantil ao Ensino Fundamental II: às 8h (matutino). 
Alunos novos: entrega de material coletivo Educação Infantil, Fundamental I e II (após a reunião de pais). 

Início das aulas 28/01/2021; 

▪ Todo material de uso do aluno deverá ser identificado com etiqueta (nome, turma); 
▪ A agenda escolar será fornecida pelo colégio; 
▪ É de responsabilidade da família a reposição do material do estojo durante todo ano letivo, de acordo com a 
necessidade; 
▪ Todos os livros adotados deverão ter edição atualizada conforme novo acordo ortográfico. 

 

ONDE COMPRAR O UNIFORME DO COLÉGIO: 

▪ Na Casa do Colegial – W3 SUL 509  BL. B Contatos: 3242-7680/3242-4423/3244-2512. 
▪ A qualquer momento, pela internet, acessar o link das confecções no site: 

https://www.cmidf.com.br/parceria.php?#Uniforme 
▪ Presencialmente no Colégio a confirmar 

 

https://www.cmidf.com.br/parceria.php?#Uniforme

