
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2º ano – Ensino Fundamental I – 2023 
 
 

 
 
 
 

   MATERIAL DE USO DIÁRIO 
01 estojo 
01 apontador com depósito para lixo 
01 borracha branca (sem cheiro) 
03 lápis pretos apontados 
01 tubo de cola 
01 cola bastão 
01 tesoura sem ponta 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera curton (pequena) 
01 estojo de canetinhas 
01 régua de 15 cm, transparente 
01 caderno com linhas simples, grande, 48 folhas 
      tipo brochura, (capa dura) 
Obs. Não será permitido o uso de caderno espiral, lapiseira e 
         caneta gel, durante o ano 

01 pasta com abas e elástico (não polionda) 
01 caderno pequeno, 48 folhas, para Língua Inglesa 

 
   LINGUAGENS 
 

   Língua Portuguesa 
01 Minidicionário 
Sugestão de minidicionário: Silveira Bueno – FTD,  
Houaiss – Objetiva ou Aurélio – Positivo 

   MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA 
01 pacote de creative lumi papers 
10 sacos plásticos, tamanho ofício, grosso 
01 bloco de desenho A3 (Formato: 310mmX420mm)  
01 caderno de desenho grande 
01 caixa de sapato forrada contendo: 01 caixa de cola colorida, tinta guache  
    (06 cores), pincel nº. 12, recipiente para água (pequeno), pano, cola glitter  
    (02 cores) 
10 folhas de ofício pautadas 
01 jogo pedagógico (direcionado a crianças de 07 a 08 anos)  
01 caixa de massa de modelar (12 cores – macia – base amido) 
02 gibis com nome  
01 livro de literatura infantil a escolher (pode ser usado) 
01 kit material dourado, pequeno, de madeira 
01 EVA (cor a escolher ou decorado) 
10 folhas sulfites coloridas  

 
 
 

 

 

Livros do Projeto de Leitura: 
 Gabriela na janela – Autora: Amanda Castanheira – Editora: Suinara 
 

Biblioteca Digital: 
Obras da plataforma “Árvore de Livros” (serão disponibilizadas informações sobre acesso no início do ano 
letivo).  

  

Currículo Bilíngue – O material didático será entregue aos estudantes diretamente no Colégio, no início 
do ano letivo. Ele será fornecido pelo nosso parceiro “Be – Bilingual Education”. 

 
 

O material deverá ser identificado e entregue na primeira reunião de pais. 
 

O uso do UNIFORME é OBRIGATÓRIO para os dias de aula e atividades extracurriculares e 
poderá ser adquirido no BAZAR (Rua Morom). 

 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2023 
    – Dia 13/02/2023: 13h30min – Entrega dos materiais escolares e reunião somente com Pais e/ou Responsáveis.       

 

    – Dia 14/02/2023: 13h30min às 17h55min. 
 

 

 

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site: 
www.passofundo.notredame.org.br 

 

 

http://www.passofundo.notredame.org.br/

