
 

 

                                                   Colégio Nossa Senhora do Perpétuo Socorro 

                                 Amado seja por toda parte o Sagrado Coração de Jesus eternamente 
 

 

   
     2º ano -  Ensino fundamental Anos Iniciais – 2022 

 
                                                                           

LIVROS DIDÁTICOS 
 

Português / Matemática / Ciências / História e Geografia – Coleção Estudo Bernoulli Sistema de Ensino / 
vários autores. 2 volumes por disciplina (8 livros ao todo – 4 livros por semestre) 
 
IMPORTANTE:                             
- Não é aceito, para utilização do aluno, livro do professor, edição antiga ou livro já respondido. 
- Observe a edição do livro, caso não haja, pergunte ao vendedor se está adquirindo a versão mais atualizada.  

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 2022 
 

- Em 2022, cada aluno deverá enviar 3 livros de literatura de acordo com a faixa etária. 
Obs: Não enviar os mesmos livros do ano anterior.  

 
 

MATERIAL PARA USO DIÁRIO 
 

 
 - 05 Cadernos espiral capa dura folha não 
destacável (caderno grande) 96 folhas 

-  02 Cadernos brochura com pauta 48 folhas (Inglês 
e Ensino Religioso) 

-  01 Ábaco 
-  01 Material Dourado para uso individual 
-  01 Pasta fina plástica de elástico cor vermelha 
-  01 Estojo completo (uso diário) 
-  01 Tesoura sem ponta (com nome gravado) 
-  03 Gibis-História em quadrinhos 
-  02 Revistas Picolé Bacana (cruzadinha)                                       

   - 01 Avental plástico com manga para as aulas de 
artes 

 

 
- 01 Caixa de gizão de cera colorido 
- 05 Lápis grafite  
- 01 Régua de material resistente (30cm) 
- 02 Apontadores com depósito  
- 02 Borrachas  
- 01 Estojo de caneta hidrocor ponta grossa com 12 

cores  
- 01 Pasta catálogo personalizada do Colégio Perpétuo 

Socorro com 40 plásticos. (Será vendida no colégio no 
início do ano letivo de 2022) - Artes 

 
 
 

MATERIAL ARTES, PESQUISAS E PRODUÇÕES 
                                   
             
 
 
 
 
                     
                  OBSERVAÇÕES: 
                  - Todo material deverá ser etiquetado com o nome da criança, ano, turno, nome do colégio e encapado com 

plástico transparente; 
- O uniforme do 1º ano do Ensino Fundamental I é camiseta, calça ou bermuda, casaco (padronizados), jaleco 
branco com o logotipo do Colégio (aula de laboratório), camiseta azul ou regata para aula de Ed. Física, meias 
brancas, tênis branco ou preto, (chinelo deverá ser utilizado apenas nos dias do Parque Aquático); Maiô/ 
sunquíni ou sunga, roupão e touca com a logomarca do Colégio. 
- No uniforme, bordar o nome completo do aluno abaixo do logotipo do colégio. 
Obs.: A entrega de material escolar ocorrerá no primeiro dia de aula e será conferido pela professora com o 
aluno.  

  
- 02 Blocos canson A4 (cores: branco) 
 - 01 Pincel atômico color 850 (preto) 
 - 02 Placas de emborrachado de EVA  
   (1 preto e 1 marron) 

 - 01 tela 30x40 cm                                                                                  

 
 

 
-  01 Pincel nº 06 ou nº08 
- 01 Tubo de cola (90g) 
-  01 Metro de papel contact transparente 
 
                                                           
 


