Colégio Presidente Kennedy
LISTA DE MATERIAL – 2019

ATENÇÃO!
Todo o material solicitado deverá estar etiquetado com o nome e série do aluno.
Os cadernos encapados com plástico transparente.
As agendas serão oferecidas pela escola.

MATERIAL COMUM AO 2º ANO
01

01

Estojo (de preferência com duas divisórias)
contendo: 03 lápis pretos, 01 borracha, 01
Apontador (com depósito/lixeirinha), 01 tesoura sem
ponta Mundial (nome gravado), 01 caneta marca
texto, 03 Colas bastão (tamanho grande - indicamos
Pritt ou Acrilex), 01 cola branca líquida (tamanho
médio), 01 lápis de desenho 2B e 01 lápis de
desenho 6 B (indicamos Faber-Castell – Arte).
Calculadora simples (utilizada em determinadas 500*
atividades).

01

Caixa de lápis de cor (indicamos Acrilex ou Faber- 01*
Castel).

01

Estojo de canetas hidrográficas (indicamos Acrilex ou
Faber-Castel).
Régua de 15 cm.
Régua geométrica.
Pasta plástica com elástico, formato ofício, na cor
azul.
Caderno grande brochura capa dura de 100 folhas
(dividido para História, Geografia e Ciências) NÃO
SERÁ ACEITO CADERNO COM ESPIRAL.
Cadernos grandes brochura capa dura de 50 folhas
(01 para Língua Portuguesa, 01 para Matemática).
NÃO
SERÃO
ACEITOS
CADERNOS
COM
ESPIRAL.
Flauta doce barroca (etiquetada com nome e
turma) e 01 caderno de Música (grande e capa
dura - etiquetado com nome e turma)
Material Dourado de EVA

01
01
01
01

02

01
01

***
O
MATERIAL
APONTADO
COM
ASTERISCO NESTA COLUNA DEVERÁ SER
ENTREGUE NO DIA DA REUNIÃO.

Folhas de sulfite, na cor branca, tamanho
A4 – indicamos as marcas Chamex ou
Report.
Pacote de sulfite na cor amarela, tamanho
A4.

10*

Sacos plásticos grossos, tamanho ofício.

01*

01*

Bloco Canson BRANCO A4 – 140 gramas
com 20 folhas.
Bloco Para Educação Artística Moldura 35
Folhas, Multicolor, Novaprint.
Cartolina Color Set (azul ou amarela)

01*
01*

Gibi (infantil).
Rolo de fita de TNT (branca)

01*

Rolo de fita crepe.

04*

Envelopes brancos (tamanho ofício).

01*

Pincel chato tamanho 16.

01*

***Os livros de literatura adotados serão trabalhados por semestre.
*** Durante cada trimestre serão pedidos materiais específicos, quando necessário.
Uniforme
 Usar obrigatoriamente o uniforme:



Meninos: camiseta, calça, bermuda ou moletom azul marinho liso, tênis ou sandália
“franciscana” (com tira atrás) em todas as atividades escolares; para as aulas de Educação Física,
camiseta branca especial, tênis (indispensável) e bermuda.
Meninas: camiseta, calça, bermuda (comum, ciclista) ou moletom azul marinho liso, tênis ou
sandália (sem salto e com tira atrás) em todas as atividades escolares; para as aulas de Educação
Física, camiseta branca especial, tênis (indispensável) e bermuda. Os chinelos e as sandálias

de plataforma são proibidos porque podem causar acidentes em escadas ou durante brincadeiras
no pátio.



O agasalho de inverno deverá ser o do uniforme do Colégio ou azul marinho.



Mesmo em períodos contrários, para trabalhos na Biblioteca ou para quaisquer atividades na
Escola, os alunos deverão estar uniformizados.

Uniformes Escolares:




TINY’S SPORTS - Rua João Caetano, nº 79. Campo Grande. Fone: 3237-1208/32512016.
RAFAELLA UNIFORMES – Rua Napoleão, nº 05. Vila Belmiro. Fone: 3251-7643/33075380.
Todas as peças do uniforme deverão estar marcadas com o nome do aluno.
O material da lista com asterisco (*) deverá ser entregue na:

REUNIÃO DE PAIS – DIA 25/01/2019 (sexta-feira):
2º ano  às 15h e 30min.
É importante a pontualidade e presença de um responsável pelo aluno, pois haverá esclarecimentos
das normas e procedimentos da escola, apresentação dos professores e entrega da agenda do aluno.
Por favor, não tragam crianças para esse encontro.

INÍCIO DAS AULAS – 30 de janeiro de 2019 (quarta-feira)
Horário Ensino Fundamental I 

Entrada ► 13h e 15min

Saída ► 18h

Período estendido (uma vez por semana por turma) do Ensino Fundamental I:


2º ano  terça-feira, das 8h às 11h30min.

