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2º Ano – Ensino Fundamental Anos Iniciais
L IVRO S D ID ÁTICO S
Língua
Portuguesa
Matemática
Ciências
Geografia
História
Arte

Coleção Bernoulli

Os livros do Sistema Bernoulli de Ensino deverão ser adquiridos
na loja virtual https://www.bookfair.com.br
Para ter acesso, utilize a senha: CSPBH
Condições exclusivas para pagamentos conforme folder a seguir.

Ensino
Religioso

Livro didático:
Semear Juntos 2 - Ensino
Religioso - Organizadora SM
Educação - 2ª edição 2020.

O livro de Ensino Religioso poderá ser adquirido com 15%
desconto
(até
o
dia
24/1/2022)
na
loja
virtual
https://www.smdireto.com.br/
Para ter acesso, utilize o voucher: 52122F18
Condições exclusivas para pagamentos conforme folder a seguir.

LEM Inglês

Pensamento
Computacional

Programa Bilíngue – Edify
O investimento é de R$ 165,00

Programa Mind Makers
O investimento é de R$ 55,00

Os livros didáticos dos componentes curriculares de LEM Inglês
e Pensamento Computacional deverão ser adquiridos neste
estabelecimento de ensino, até o dia 21/1/2022, por meio do link
https://forms.gle/6TyvVFe4mqY9TP8G6
O material é consumível, ou seja, não poderá ser reutilizado. Os
livros são essenciais, não só para o desenvolvimento de
atividades especificas, como de projetos apresentados em suas
plataformas.
A forma de pagamento poderá ser à vista, por meio de depósito
bancário, transferência bancária, Pix ou parcelado no cartão de
crédito, com acréscimo.
No início do ano letivo, o material adquirido será entregue ao aluno.

M ATERI AL I NDIVIDU AL
- 5 cadernos (brochura) de 60 folhas, pauta numerada 123,
margeado, formato 310mm x 215mm (um para cada
componente curricular: Língua Portuguesa, Matemática,
Ciências, Geografia e História);
- 1 bloco ortográfico;
- 3 lápis pretos n° 2 (para escrever).
- 1 apontador com depósito;
- 1 borracha macia;
- 1 caixa de lápis de cor (24 cores);
- 1 cola branca líquida ou bastão;
- 1 régua transparente de 30 cm (exceto régua flexível);
- 1 tesoura pequena sem ponta (com nome gravado);
- 1 estojo escolar simples;
- 1 pasta tipo Brasil, com elástico, para as folhas de Para
Casa e atividades;
- 1 pasta-catálogo com 20 plásticos (Soep);
- 1 material dourado (uso individual);
- 2 revistas em quadrinhos por semestre;
- 2 revistinhas Passatempo por semestre. (Sugestão: Picolé);
- 1 minidicionário de acordo com a última reforma ortográfica.
Sugestões: Houaiss (Editora Objetiva), Michaellis (Ed.
Melhoramentos), Aurélio (Editora Positivo), Dicionário
Didático (SM Editora).

Material de Arte:
- 1 bloco de folhas brancas sem pauta (formato
297mm X 420mm, tamanho A3, gramatura da
folha 140g);
- 1 Pacote de papel color plus A4 / cores variadas;
- 1 jogo de canetinha hidrocor;
- 1 caneta preta futura ou permanente;
- 1 tubo de cola líquida pequena;
- 1 caixa de lápis de cor / mínimo 12 cores –
(obrigatório ser aquareláveis com pincel cabeça
redonda).

I MPORTANTE
 O dia 1°/2/2022 será reservado para o recebimento e conferência do material escolar, que será entregue
na respectiva sala do aluno, das 13h às 14h. Todo o material deverá ser identificado com o nome e a turma do
aluno. Os livros e os cadernos devem ser encapados e identificados na capa.
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 Não serão aceitos cadernos que não sejam brochura.

 Os livros de literatura e os paradidáticos serão solicitados durante o ano letivo.
 A agenda será fornecida pelo colégio no início do ano letivo.
 Os materiais individuais, como caderno, lápis, borracha, etc., deverão ser repostos quando solicitados pela professora.
 O uso do uniforme oficial do colégio é obrigatório. O aluno só deverá participar das atividades escolares
devidamente uniformizado.
 O uniforme oficial do colégio (com a logo da escola) consiste em: blusa diária; agasalho tactel ou moleton, calça
tactel ou helanca; bermuda tactel ou helanca.
 Para as aulas de Educação Física: meninos – blusa regata, bermuda tactel; meninas – blusa regata e calça
legging ou de helanca.
 O calçado deverá ser tênis de cor(es) neutra(s). Não será permitido o uso de sandálias, chinelos, sapatos de
borracha ou plástico, tipo Croc.
 É permitido o uso de calça ou bermuda jeans sem desfiado ou bordado.
 Relembramos que não será permitida a entrada de alunos com agasalho que não seja o exigido pelo colégio.

 As blusas de eventos do colégio só serão permitidas durante a realização dos mesmos e em alguma
ocasião/eventualidade em que não foi possível que o aluno se apresente com o uniforme oficial.
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