
 

 

 

 

 

1 caderno para atividades 48 folhas – capa dura 
(brochura/pequeno) 
1 borracha  (Ficará no estojo)  
1 apontador (Ficará no estojo) 
2 lápis grafite (Ficarão no estojo) 
1 régua (30cm) 
1 pasta plástica com elástico (ficará na mochila) 
2 pastas plásticas de grampo trilho (material resistente) 
1 pasta catálogo com 50 plásticos 
2 grampos trilhos 
1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
1 caixa de giz Curton (gizão curto) 
1 pincel nº 8 (chato) 
1 pincel atômico 
1 estojo de canetinha (12 cores) 
1 tubo de cola líquida (110g) 
2 colas em bastão 
1 caixa de massinha 
1 tubo de tinta relevo 
 6 envelopes (11x16cm – colorido - cor opcional) 
 6 envelopes saco kraft natural (pardo) 16x22 cm 
 1 tela para pintura (20x30cm) 
 1 bloco de papel criativo A4 – 40fls. 
 

1 caixa de guache de 12 cores 
1 estojo para lápis 
1 pote de tinta para tecido 
1 caixinha de material dourado 
1 pacote de guardanapo 
1 pacote de palito de picolé. 
1 caneta de tecido (cor opcional) 
1 tesoura sem ponta 
 

Materiais para experiências de Ciências e oficinas 
de Arte 

 
Adquirir somente o que estiver assinalado: 

 
(   ) 1 fita adesiva parda. Sugestão - 3M Scotch 3777 – 
24x50 
(   ) 1 bloco de papel creme A3 140g 
(   ) 1 rolo de saquinho para freezer 
(   ) 2 pacotes de lantejoulas  
(   ) 1 novelo de lã (cor opcional) 
 

Demais materiais para as aulas de Artes serão 
solicitados conforme as atividades propostas no 

decorrer do ano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relação de material didático para 2022 

 

2º ANO - EF 

AQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDÁTICO (PASSO A PASSO) 
        Acesse: loja.edebe.com.br e clique no ícone Material Didático 2022, no banner principal.  
1º- Selecione o segmento do aluno. 
2º- Selecione o pacote de acordo com o ano do aluno e o tipo do pacote: impresso + digital ou apenas digital (exceto para 
Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais). 
3º- Em seguida, clique em “Comprar”. 
4º- Você será direcionado ao carrinho de compras. Nessa página, é possível continuar comprando, se clicar no botão 
correspondente no final da página, ou finalizar a compra com os itens já selecionados. 
5º- ATENÇÃO! Confira os itens do carrinho de compras comparando-o com a lista de materiais a seguir solicitados 
pela escola. 
6º- Para terminar, é necessário indicar a escola escolhida para a retirada do material, sem custos. 

   

SELECIONAR OS SEGUINTES LIVROS: 

2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO LÍNGUA PORTUGUESA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO MATEMÁTICA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO CIÊNCIAS  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO HISTÓRIA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO GEOGRAFIA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO ROBÓTICA  

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO AMPLIANDO ROTAS 

COLEÇÃO NAUTAS - EF 2 ANO ENSINO RELIGIOSO 

LITERATURA INFANTO-JUVENIL 

ARTE NAIF – BRINCANDO DE ADIVINHAÇÕES 

LÍNGUA ESTRANGEIRA 

PACK INGLÊS - EF 2 ANO I WONDER 

 

http://loja.edebe.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Importante 

 

 Todo material deve ser identificado. 
 Solicitamos que os livros também sejam encapados com material transparente e que as etiquetas 

sejam colocadas na capa.  
 Pedimos para que o corretivo não seja incluído no material do (a) seu (a) filho (a). 
 Também não fazem parte do material: álbuns de figurinhas, brinquedos e celular. 

 A agenda será disponibilizada pelo colégio no início do ano letivo. 

Comunicado aos pais 

 

 Composição das turmas – O Colégio Salesiano reserva somente a si a tarefa de compor as turmas de cada ano. 

 RETIRADA DO MATERIAL DIDÁTICO (LIVROS) – A partir do dia 1º de fevereiro. 

 Livros paradidáticos - Serão solicitados no início do ano, ou de acordo com o andamento do Projeto de Literatura. 

 Entrega dos materiais – 07/02/2022 - das 13h30 às 16h30 (salas de aula). 

 Início das aulas – 10/02/2022. 

 Uniforme – Leia as instruções abaixo. 

Uniforme 

O uso do uniforme é obrigatório e deve ser adquirido nas lojas especializadas. Não será permitido nenhum outro 
tipo de vestimenta, com exceção da calça jeans azul.  O calçado recomendado é o tênis. Para participar de todas as 
atividades escolares, inclusive as extraclasses, o (a) aluno (a) deverá comparecer devidamente uniformizado (a). 

As opções de uniforme masculino são: calça, jaqueta, moletom, bermuda, camiseta e regata.  

As opções de uniforme feminino são: calça, jaqueta, moletom, calça legging, bermuda, shorts-saia (EI e 1º ao 5º 
ano), camiseta e regata. 

Educação Física e treinos – não será permitido o uso de jeans. Nestas aulas o aluno deverá estar com o uniforme 
completo e tênis.  

VOCÊ ENCONTRA OS UNIFORMES DO SALESIANO NO SEGUINTE LOCAL: 

Q MALHAS: 

Empresa situada em Rio do Sul/ SC. 

Compras realizadas através do site: www.qmalhas.com.br 

A loja Q Malhas tem um ponto de vendas fixo em Itajaí, localizado na Loja Porto Petiz. 

Endereço: Olimpio Miranda Junior, 227 - Sala 01 - Centro - Itajaí/SC 

Telefone / WhatsApp: (47) 3045-3137 

Instagram: @portopetiz 

 

http://www.qmalhas.com.br/

