COLÉGIO SINODAL IBIRUBÁ
Aprender, crescer, evoluir, fazendo a diferença!

LISTA DE MATERIAL – 2020
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
MATERIAL PEDAGÓGICO IDENTIFICADO
(COM NOME):
 1 caderno pequeno de capa dura,

sem espiral (48 folhas) para atividades
e temas;
 1 caderno de caligrafia pequeno capa
dura (horizontal);
 1 estojo contendo:
 2 lápis de escrever nº 2 (não
lapiseira);
 1 borracha branca;
 1 apontador;
 1 tubo de cola branca pequeno;
 1 tesoura sem ponta;
 1 canetinha brilho;
 1 régua de 30cm.
 1 jogo de canetinhas (poderá vir em
estojo);
 1 caixa de lápis de cor (poderá vir em
estojo);
 1 caixa de giz de cera curto (não
retrátil);
 1 pincel (n° 12 chato);
 2 fotos da criança 3X4 (ATUAL);
 1 Kit de Material Dourado individual em
madeira;
 1 dicionário pequeno de Português, de
acordo com a Nova Ortografia
(Sugestão: Aurélio);
 1 toalha de mão;
 1 garrafinha para água;
 1 almofada;
 1 pasta com elástico (fina).

MATERIAL PEDAGÓGICO:
 1 jogo pedagógico próprio















para idade;
2 livros de história
(adequados para a faixa
etária e identificados);
2 revistas em quadrinhos
(gibis identificados);
1 caixa de tinta guache
com 6 cores;
20 folhas sulfite 60 brancas;
20 folhas sulfite coloridas;
20 folhas papel coloridas
A4;
1 bloco de desenho A3 – 20
folhas (sem espiral);
1 folha de EVA;
2 plásticos transparentes;
1 folha de papel dupla
face;
1 jogo de cola colorida;
1 tubo de cola branca
(100g);
1 tubo de cola brilho.

*** Material Didático adotado:
☺ ANGLO Sistema de Ensino – 2º
Ano Ensino Fundamental

☺ Livro de Inglês
☺ OLEM (O Líder em Mim)

DATAS IMPORTANTES:
 14.02.2020 (sexta-feira): Reunião com pais, às 16 horas nas dependências do
Colégio Sinodal Ibirubá.
 17.02.2020 (segunda-feira): Início do ano letivo;
 18.02.2019 (terça-feira): Entrega do Atestado Médico para frequentar as aulas
de Educação Física e Motricidade (entregar para a professora, atualizado
com data de janeiro ou fevereiro);

AVISOS IMPORTANTES:
 *** Material Didático ANGLO, OLEM (O Líder em Mim) e o Livro de Inglês serão
comercializados no Colégio Sinodal de 05 a 07 de fevereiro.
 O uso do uniforme escolar é obrigatório e deverá ser usado diariamente para
melhor identificação do aluno.
 O uniforme do Colégio Sinodal está sendo comercializado nas seguintes
empresas: Scheilan Sports (54.99602-8542), Confecções Fleck, Confecções
Únika (54.3324-3518) (54. 99117.4279) e Confecções Klein (54.3387-1312)
 O material do ano anterior, em condições de uso, poderá ser aproveitado;
 Respeitar as medidas indicadas para os cadernos, lápis, pastas etc., pois tais
indicações têm motivação pedagógica.
 A mochila deverá conter todos os dias, uma garrafa pequena (tipo squeeze),
identificada com o nome da criança.
 Trazer na mochila somente os materiais solicitados para evitar excesso de
peso, danos à postura e dispersão durante as aulas. Estojos extras, chaveiros,
apontador em forma de brinquedos são dispensáveis.
 Evitar a compra de materiais de personagens, que são mais caros e não
trazem qualquer benefício ao processo educativo das crianças.
 Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição,
conforme a necessidade.
 Identificar todo o material escolar, peças do uniforme (casacos) e materiais
de higiene com nome completo.
 Trazer todo o material no primeiro dia de aula para a organização conjunta.
 A agenda escolar é de uso obrigatório do aluno e será entregue no primeiro
dia de aula. Deverá ser utilizada diariamente, durante todo o ano letivo;
 Entrevista dos responsáveis com a professora em data e horário a ser definido.
 Férias coletivas: Informamos que no dia 21.12.2019 até o dia 06.01.2020 não
haverá expediente no Colégio, estando suspensas nossas atividades em
razão de férias coletivas dos funcionários;
 No período das férias escolares a secretaria do colégio, estará aberta
somente no horário da manhã, das 8h às 11h30min a partir do dia 07.01 (terçafeira) ao dia 24.01 (sexta-feira).

Desejamos a vocês paz, alegrias e grandes histórias em 2020!
Família Sinodal

