
“A infância é o tempo de maior criatividade na vida de um ser humano”.

(Jean Piaget)

LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021  

ENSINO FUNDAMENTAL I - 2º ANO

        - ROBÓTICA EDUCACIONAL - Livro - 2º ano: Developer on

           Para os pais que já adquiriram o     material Didático em 2020:   Instruções de compra: acessar o 

           site https://www.robomind.com.br/livraria entrar na aba Robótica Curricular  e escolher a

           opção Simples acesso prototipagem, clicar em  mais detalhes, inserir o cupom MADRE2021 e finalizar a

           compra.

            

           P  ara os pais que não adquiriram material Didático em 202  0:   Instruções de compra: acessar o

           site https://www.robomind.com.br/livraria entrar na aba Robótica Curricular, escolher o livro de acordo

           com a tabela, clicar em  mais detalhes, inserir o cupom MADRE2021 e finalizar a compra. 

             

             -DEMAIS LIVROS - Sistema UNOi 

 (compra online diretamente com a empresa) https://unoieducacao.com/plataformas/familia



Material para uso 

(deve  estar  na  mochila  diariamente  e  ser
reposto durante o ano, caso necessite)

Colocar o nome da criança em todos os itens: 

1 pasta plástica, com elástico (fina)
3 lápis de escrever
2 borrachas
1 tesoura pequena sem ponta e com bom corte
1 régua de 15 cm
1 tubo de cola branca 
1 tubo de cola bastão (grande)
1 apontador para lápis (com depósito)
1 caixa de lápis de cor 
1 estojo de hidrocor 12 cores (canetinhas)
1 caneta marca texto

Material que fica na escola

(entregar dia 01/02/2021)

Colocar o nome da criança em todos os itens: 

         1 caderno caligrafia grande, brochura de 48 folhas 
         1 caderno brochura grande – capa dura de 96 folhas

(atividades)
         1 pasta plástica com trilho para anexar as avaliações
         1 caixa de material dourado em madeira (pode ser 

usado do ano anterior)

ORIENTAÇÕES:

✔ AGENDA: Para 2021 temos a novidade do aplicativo para agenda, que é de uso obrigatório. É
muito importante que os responsáveis verifiquem os comunicados com frequência e deem um
retorno de ciência à professora.

✔ UNIFORME:  os  uniformes do colégio,  assim como todos  os  pertences  pessoais  devem ser
identificados com o nome completo da criança em local visível (escrito com caneta permanente
ou específica para tecido). Nas aulas de Educação Física, pedimos não usar tênis com solado
escuro.

✔ Favor ler as diretrizes e normas para o ano 2021 no aplicativo da agenda.  

✔ No  dia  01/02/2021  haverá  somente  entrega  de  materiais  e  reunião  com  as  professoras  às
7h30min para matutino e às 13h15min para vespertino, na sala de aula.

✔ INÍCIO DAS AULAS – 02/02/2021
Período Matutino: 7h27min às 11h45min   Período Vespertino: 13h12min às 17h30min

“Hoje, é necessário unir esforços para alcançar uma aliança educacional ampla a fim de formar 
  pessoas maduras, capazes de reconstruir o tecido relacional e criar uma humanidade mais

 fraterna”. (Papa Francisco)

Que 2021 seja repleto de bênçãos e de oportunidades para todos!

Paz e Bem!


