LISTA DE MATERIAIS INDIVIDUAL 2º ANO FUNDAMENTAL - 2021
A data para entrega dos materiais será divulgada posteriormente.
Solicitação: adquirir materiais sem personagens, preferencialmente sem estampas, para
diminuir as distrações.
➢ 01 chapéu ou boné;
➢ 01 tubo de repelente para insetos (creme);
➢ 01 tubo de protetor solar em creme;
➢ 01 camiseta para aulas de Artes - usada – não precisa ser do Colégio, 2 nº maiores do que a
criança usa;
➢ 01 tesoura sem pontas, com o nome da criança;
➢ 01 estojo grande 3 divisórias (para material de escrita e pintura);
➢ 01 caixa de lápis de cor (24 cores ou mais);
➢ 01 jogo de canetas hidrocor(12 cores);
➢ 01 tubo de cola (40 g);
➢ 02 tubos de cola bastão 22g;
➢ 05 lápis de escrever nº 2 (Não adquirir lapiseira);
➢ 01 apontador com lixeira;
➢ 03 borrachas brancas, macias;
➢ 01 régua 30 cm, transparente, rígida;
➢ 01 caderno meia pauta 48 folhas (não espiral) – Experimenta Ciências/Ética;
➢ 01 pasta plástica transparente com elásticos fina;
➢ 01 pasta plástica transparente com elásticos (4 cm);
➢ 01 material dourado de madeira 111 peças;
➢ 700 Folhas de papel A4 (branca);
➢ 200 folhas de papel A4 (branca) (para disciplinas dos especialistas);
➢ 01 Pasta catálogo oficio com 100 plásticos,
➢ 01 cartolina.
➢ 50 folhas papel colorido A4 com 5 cores (fluorescente)
➢ 01 quadro valor do lugar c/ 500 palito de picolé;
➢ 01 caderno de caligrafia horizontal de 48 folhas (comprimento 15 mm x largura 206 mm),
➢ 01 dicionário escolar de língua portuguesa (Michaelis),
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➢ 01 pote de 250ml de tinta guache na cor laranja,
➢ 01 PEN DRIVE- 8GB.
Mochila (TAM. GRANDE) contendo:
➢ Agenda do Colégio.
A compra poderá ser efetuada na secretaria do colégio na primeira semana de aula.
➢ 01 garrafa d’água.
Todos os materiais acima devem estar na mochila todos os dias.
Lancheira (TAM. GRANDE) que contenha dentro:
➢ O lanche;
➢ Uma toalha ou guardanapos para servir o lanche.
Todos os materiais acima devem estar na lancheira todos os dias.
Para cultivarmos a ordem e o zelo pelos materiais, solicitamos que os mesmos venham todos
identificados com o nome completo da criança (incluindo lápis, canetinhas e borrachas).
OBS: sempre que necessário, solicitaremos a reposição dos materiais.
OS MATERIAIS UTILIZADOS EM 2020 E QUE ESTIVEREM EM BOAS CONDIÇÕES PODERÃO SER
APROVEITADOS.
*Os livros de literatura serão solicitados no início do ano letivo.

NA PRÓXIMA PÁGINA, SEGUE A RELAÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS E FORMATO DE
COMPRA ON-LINE
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LIVROS:
SITE:
•

•

Projeto Pensamento Ação e Inteligência - 2
Autora: Marian Baqués
Editora: SM

Aprender Juntos – História 2
Autoras:
Raquel dos Santos Funari
e Mônica Lungov
Editora: SM

• Aprender Juntos – Geografia 2
Autora: Leda Leonardo da Silva
Editora: SM

https://www.apaginalivrarias.com.br/convenios
Senha / Token: LOGOSOFICO2021
*sempre em letra maiúscula
Desconto: 25% para os alunos
Período de Vendas: 19/12/20 a 25/02/2021
Parcelamento: em até 10X com parcelas mínimas de
R$ 50,00 cada
Prazo de entrega: 20 dias
Frete é por conta do comprador. O material será enviado
para o endereço solicitado via correio.

SITE:
https://www.lojaexperimentaciencias.com.br/colegio-logosofico-florianopolis

LIVRO:

Período de Vendas: 19/12/20 a 17/01/2021
Na escola (coletiva):
Os pedidos feitos na loja virtual com pagamento confirmado até o
dia 17/01/2021 serão entregues na escola no dia 01/02/2021 com frete
pago pela Experimenta.
Após 17/01/2021, o material será enviado apenas para o endereço do
aluno com valor de postagem dos Correios (frete) acrescido ao valor
total do pedido.
O material será entregue em embalagem individual lacrada, identificado
com o nome do aluno.
Na residência do aluno:
Os pais ou responsáveis que optarem pela entrega na residência,
receberão o material no endereço do aluno com o valor de postagem
dos Correios (frete) acrescido ao valor total do pedido.

SITE:

LIVROS:

http://www.distribuidoracuritiba-cle.com.br/login.php
Login: logosoficoflorianopolis
Senha: logosofico2021
Desconto: 30% para os alunos
Período de Vendas: 19/12/20 a 01/02/2021
Parcelamento: 4x
Prazo de entrega: 20 dias
Compras até dia 23/01/2021, entrega será no dia
08/02/2021, após essa data sempre prazo de 20 dias.
Opções de entrega:
•

Português Linguagens 2° Ano Plural
Autores: William Cereja
Thereza Cochar
Editora: Atual

•

Projeto Ápis 2º Ano - Matemática
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora: Ática

•

Frete Grátis (Retirada na escola ou Loja Livrarias
Catarinense).

•

Casa do Aluno: Sedex (por conta dos responsáveis)

