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Apostilas Sistema Anglo – 4 volumes
Inglês - Standfor Evolution - Fly High - 2º ano (Material disponível para compra, na livraria Loyola – CRM)
Ensino Religioso =Diálogo Inter-Religioso= Ed. FTD – volume 2 – 9788596009904
1 caderno universitário brochura grande capa dura – 50 folhas – (Língua Portuguesa )
1 caderno universitário brochura grande capa dura – 50 folhas- ( História e geografia e Ciências)
1 caderno brochura quadriculado 10x10 capa dura – 40 folhas – 190mmx248mm (Matemática)
1 caderno brochura pequeno capa dura – 50 folhas (Inglês – pode aproveitar o caderno de 2018)
2 lápis grafite* – triangular
1 caixa de lápis de cor triangular* – 12 cores
1 caixa de giz de cera *– 12 cores
1 apontador com depósito*
1 tesoura sem ponta com nome gravado*
1 borracha branca*
2 tubos de cola bastão*
2 colas branca (líquida) 110g
1 jogo de caneta hidrocor *– 12 cores
2 pastas transparentes com elástico – cores: vermelho, amarelo (Inglês e Lição de casa)
1 régua de 20 cm*
1 dado*
1 calculadora (pode ser a mesma usada no 1º ano)
10 sacos plásticos transparentes e grossos– A4
1 fita crepe
100 folhas de sulfite branco (A4)
2 folhas de papel celofane (qualquer cor)
2 cartolinas brancas
2 gibis infantis
1 revista usada, para recorte (a mesma deve conter imagens e textos apropriados para a faixa etária)
2 caixas de lenços de papel
1 sacola em algodão cru, na vertical, para presente do dia dos pais. Modelo mochila
1 necessaire em algodão cru, para presente do dia das mães. Tamanho: 20X30.
1 bloco de papel canson colorido
1 bloco de papel canson branco
3 envelopes carta branco (pequeno)
2 folhas de papel cartão amarelo
2 folhas de EVA ( 1 verde e 1 amarela)
1 folha de papel kraft
1 tinta guache – 250ml – azul escuro
1 cartela mult tak
2 folha de papel crepon (amarela)
1 avental de mangas longas (branco/abotoado na frente) para uso no laboratório
1 sacola personalizada – Ciranda do Livro – Disponível para a compra, na livraria Loyola – CRM.
1 camiseta (usada tamanho adulto) para aula de arte

Observações importantes:
Os materiais de uso individual (marcados com * deverão vir no estojo do aluno no primeiro dia de aula e
deixar alguns em casa para as devidas reposições)




Todos os materiais devem ter nome e ano do aluno (não etiquetar os papeis) ;
A agenda escolar será oferecida pelo colégio;
O material do ano anterior, que puder ser aproveitado, poderá ser usado em 2019.







Solicitamos que todas as folhas de papéis avulsas sejam entregues às professoras com cuidado de não
dobrá-las ou amassá-las.
Identificar, com o nome e sobrenome do aluno, todas as peças do uniforme;
Os livros paradidáticos serão solicitados durante o ano pela professora.
O material deverá ser entregue para a professora da classe no dia da 1ª reunião de pais
Os materiais de uso pessoal como tesoura, lápis de cor, giz de cera, caneta hidrocor, apontador e borracha
deverão ser colocados no estojo do aluno (a).


Reunião de Pais do início do ano letivo: 29 de janeiro de 2019
Ens. Fund. Anos Iniciais (2º. Ao 5º. Ano):
Turmas da manhã: 7h30 às 9h30 – Sala de aula
Turmas da tarde: 13h30 às 15h30 – Sala de aula
Reunião do período diversificado (2º. ao 5º. ano): Salão Santa Paulina – 10h – 2º. Andar.

O material escolar está disponível na Livraria Loyola do Colégio Regina Mundi.
Horário: 07/01 a 07/02/2019 das 8h às 16h, e 19/01/2019 (sábado) das 8h às 11h.

