LISTA DE MATERIAIS - Year 2/2022
ENVIAR NA MOCHILA NO 1º. DIA DE AULA

❑ 1 pasta de elástico do CSA–Maple Bear para envio de atividades para casa
❑ 1 pasta de presilha do CSA- Maple Bear com 20 plásticos grossos – tam. A4 para arquivo de avaliações
ENVIAR NA MOCHILA NO 1º. DIA DE AULA

❑ 1 caderno vermelho liso pequeno brochura de 48 folhas (para roda de leitura – pode usar do Y 1)
❑ 1 pasta L vermelha (A4)
❑ 1 pasta L azul (A4)
❑ 1caixa de material dourado individual em madeira de 62 peças (para Mathematics)
❑ 1 caderno universitário vermelho liso com 48 folhas cada (folhas simples, não-espiralado, não decorado

e sem

picotes para destaque - para Português)

❑

2 cadernos universitários azuis liso com 48 folhas cada (folhas simples, não-espiralado, não decorado e sem

picotes para destaque -1 para E.L.A e 1 para Science)

❑

1 caderno brochura, quadriculado 1cmx1cm, capa dura vermelho liso 40fls, de dimensões 187mm x 245mm (para

Matemática)

❑ 4 saquinhos “ tipo ziploc” (qualquer tamanho)
❑ 2 gibis (01 em LP e 01 em LI) adequados para faixa etária. (não retornável)
❑ 10 folhas de polaseal plástico A4 220X307
❑ 2 envelopes ofício 114x229
❑ 1 pacote de massinha de modelar a base de cera – 12 cores
❑ 4 blocos tipo post-it 76x76mm
❑ 20 saquinhos plásticos grossos – tam. A4
❑ 1 metro de papel transparente adesivo tipo contact
ENVIAR NA MOCHILA NO 1º. DIA DE AULA

❑ 1 estojo simples com 3 repartições contendo:
❑ 5 lápis grafite triangular (sem enfeites e não é permitido lapiseira)
❑.1.apontador com depósito (simples, sem enfeites)
❑ 1 borracha (simples, sem enfeites)
❑ 1 régua 15 cm transparente (simples, sem enfeites)
❑ 1 tesoura escolar sem ponta
❑ 1 caneta marca texto na cor amarela
❑ 2 colas bastão (10g)
❑ 1 tubo de cola líquida branca (40g)
❑ 1 caixa de lápis de cor triangular (12 cores)
❑ 1 estojo de canetas hidrocor fina (12 cores)
* enviar todos os itens identificados e repor sempre que necessário
Material Maple Bear

❑ SLM+ - https://www.maplebearstore.com.br/o-que-sao-slms
LIVROS CURRÍCULO MINISTRADO EM INGLÊS
(uso em todas as unidades Maple Bear)

❑ Book: Math Makes Sense 2 (consumível) - Addison Wesley/Pearson - Education Canada - ISBN 9780321118141



SCIENCE



Utilizaremos atividades no caderno, handouts e livros da Escola
LIVROS CURRÍCULO MINISTRADO EM INGLÊS
(uso exclusivo da Unidade Tatuapé)



ELA: Livros Paradidáticos/Shared Reading

1º semester

❑

Have You Filled a Bucket Today? A Guide to Daily Happiness for Kids.(Carol McCloud) Ferne Press - ISBN

9780996099936
2o. semester

❑ Puff, the magic dragon. (Peter Yarrow) - ISBN 9781402747823
LIVROS CURRÍCULO MINISTRADO EM PORTUGUÊS
(uso em todas as Unidades Maple Bear)
1º. semestre

❑ O diário escondido de Serafina/Cristina Porto/ Editora Ática - ISBN 9788508062836
❑ Encontro com Portinari /Rosane Acedo/Editora Formato - ISBN 9788572083263
❑ Reinações de Narizinho/Monteiro Lobato/Globinho - ISBN 9788525061669
❑ Que história é essa? Vol. 1/Flávio de Souza/Cia das Letrinhas – ISBN 9788585466459
❑ Mágico de Oz, O - col. Reencontro Infantil/L. Frank Baum/Scipione - ISBN 9788526276987
2º. semestre

❑ Invenções - Criações que mudaram a História/Ana Paula Corradini/DCL - ISBN 9788536822709
❑ Aí tem coisa/Graziela Bozano Hetzel/DCL – ISNB 9788536823157
❑ A Estranha Madame Mizu/Thierry Lenain/Cia das Letrinhas – ISBN 9788574060873
❑ Ecos Verdes – ideias criativas para salvar o planeta/Mônica Matín & María de los Ángeles Pavez/Editora Rovelle ISBN 9788582750476

LIVROS DA RODA DE LEITURA

❑ Roda de Leitura: indicaremos opções para compra de livros no início do ano letivo.
LIVROS CURRÍCULO MINISTRADO EM PORTUGUÊS
(uso exclusivo da Unidade Tatuapé)


CIÊNCIAS

❑ Aprender Juntos Ciências 2/Editora: SM Educação/7ª Edição, 2021 – ISBN 9786557442609
 MATEMÁTICA
Aprender Juntos Matemática 2/2º Ano/Autoras: Angela Leite; Roberta Taboada/Editora: SM Educação/7ª edição,
2021 – ISBN 9786557442555

❑

ARTS – USO INDIVIDUAL – TODOS OS ITENS COM NOME COMPLETO

❑ 1 sacobag de Arts – Maple Bear – contendo:
❑ 1 avental de Arts – Maple Bear
❑.1 caixa de giz de cera (grosso e longo) -12 cores
❑.1 estojo de aquarela pastilha - 12 cores
❑ 1 cola líquida 225g (tubo)
❑.2 rolos de barbante colorido (qualquer cor)
❑ 1 bloco de desenho tipo Canson 140g - A4
❑ 1 bloco de desenho tipo Canson 140g – A3
❑.1 pacote de papel criativo 8 cores 120 g com 32 folhas

ARTS – USO COLETIVO

❑
❑
❑
❑
❑
❑

1 rolo de fita craft 48x50 cm(não pode ser durex marrom)
5 folhas de cartolina branca
3 folhas de papel kraft – 90x60cm
10 folhas de papel vegetal – A4
1 rolo de fita crepe – 18 x 40 mm
100 folhas de sulfite rosa
*ENTREGA DE MATERIAIS

Importante:
* Comprar versão mais atualizada dos livros solicitados e colocar nome completo na frente da capa;

* Todo material é de aquisição obrigatória. Entregar na escola em 18/01- terça-feira, das 8h30 às 11h30 e das 13h às
17h – Unidade Antônio de Barros;
- 01 sacola com nome completo do aluno e série contendo materiais;
- Os livros didáticos, paradidáticos e os cadernos serão solicitados pelas professoras através da rotina estabelecida
semanalmente.
DIA ESTENDIDO
* Years 2A e 2B - O dia estendido será 3ª. feira: turmas da manhã (7h10 às 12h40 e 13h25 às 16h40)
* Years 2C e 2D – O dia estendido será 3ª. feira: turmas da tarde (9h às 12h15 e 13h às 18h30)



Início das aulas: 31/01/2022
Segunda-feira (horário normal)
Divulgação das listas de turmas: 14/01/2022
 Reunião de pais: 29/01 – Sábado – 10h
Reunião Semi/Full Time – 28/01 – Sexta-feira – 18h

Guia de Fornecedores 2022
As indicações para compra de uniforme, materiais CSA e materiais 2022 estão disponíveis no link:
https://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-tatuape/secretaria-tatuape/
Rua Professor Pedreira de Freitas, 981 – Tatuapé - Telefone: 2942-7464
Rua Antônio de Barros, 2319 – Tatuapé – Telefone: 2322-4050
www.colegiosantaamalia.com.br - csa@colegiosantaamalia.com.br
www.facebook.com/colegiosantaamaliatatuape - Instagram: @colegiosantaamaliatatuape
LIGA SOLIDÁRIA - www.ligasolidaria.org.br

