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Colégio  Sedes Sapientia
 
 

 

Material Escolar: 
 
o 1 tesoura sem ponta 

 
E 

MATERIAL INDIVIDUAL  2020                                 2° ANO 
 

o Caneta hidrocor (12 cores)

o 1 caixa de giz de cera 12 cores  
o 2 tubos de cola branca (110 gramas) 
o 6 potes de tinta guache (pequeno) 
o 1 pincel pequeno (n°08) Cerda 456 
o 1 camiseta (velha) papai  manga curta (p/ aulas de 
Artes) 
o 3  borrachas brancas 
o 1 cx de massa modelar (12 cores) 
o 8 lápis pretos 
o 2  apontador com depósito 
o 1 caixa de cola colorida. 
o 1 livro de história infantil 
o 1 cx Lápis cor (24 cores) 
o 2  cadernos BROCHURA  de 98 fl. Universitário capa 
dura 
o 1 pasta elástica (AZUL) 
o 1 cola glitter 
o 1 revista para recorte  

 
Material de Apoio: 
 

Dicionário Infantil Ilustrado da Língua 

Portuguesa – Aurelinho – Editora Positivo 

o 1 gibi infantil. 
o 1 ábaco com 100 bolinhas 
o 3 tubos de cola bastão 
o 1 régua de 30 cm 
o 1 lixa d’água P 80 grão. 
o 4 Envelopes oficio (grande) 36x27 PARDO (com 
nome do aluno) 
o 4 durex colorido 
o 2 Durex transparente. 
o Farmácia: 3 saches de Sal de Fruta e 3 Band-Aid. 
o 2 tintas de tecido (cores de preferencia) 
o 1 Pact. De Palito de Churrasco 
o 1 jogo  pedagógico (educativo) 
o 1 Tela para pintura 30x40 
o 1 Camiseta Branca Nova Tamanho do Pai  
o 1 Álcool em gel 500g para higienização das mãos  
o Fita Metaloide  
o 3 revistas para recorte  
 
 

 
 

 

 

UNIFORMES ESCOLAR - Adquira no Colégio  
  COMBOS DE UNIFORME DESCONTOS DE ATÉ 10%  PREÇOS 

Combo  no. 1        (3 camisetas/1bermuda/ 1agasalho) Consultar os Preços na Secretaria do Colégio a partir de 
Dezembro de 2019 Combo no.  2         (3 camisetas/1/bermuda /2agasalhos) 

 
Obs: Os Combos de uniformes garantem que cada aluno tenha peças suficientes para utilizar durante a SEMANA, evitando 
desta forma que a criança venha sem o uniforme escolar 

 

LIVROS DIDÁTICOS:  VALOR PARCELADO em 7x R$ 157,14 
PEDIDO: DO DIA 25 DE NOVEMBRO ATÉ 24 DE JANEIRO 
        
 NATAÇÃO : INÍCIO EM MARÇO 

 Meninas: Maiô,  óculos de banho, toalha, chinelos de borracha  

 Meninos: Sunga,  óculos de banho, toalha, chinelos de borracha 

 

Obs: Em nenhuma hipótese o Aluno iniciará a natação sem ter providenciado o atestado, roupa e acessórios completo. 

         A Cor da touca será informada pela Professora nas primeiras semanas após verificação de nível do aluno  
 

 INFORMAÇÕES GERAIS:    

 INÍCIO DAS AULAS: 03 de Fevereiro  de 2020   
 HORÁRIO AULAS: Período da Manhã: das 07:45 ás 11:45 horas     Período da Tarde: das 13:15 ás 17:30 horas 
 DOCUMENTOS FALTANTES: entregar na Secretaria do Colégio até 30/01/2020 
 MATERIAL: Trazer identificado  material  do aluno,  uniformes, cadernos, lancheira, mochila, lápis, apontador, etc. 
 UNIFORME: Uso obrigatório, o aluno deverá comparecer ao Colégio com uniforme completo 
 PEDIDO PASSE ESCOLAR: Alunos  deverão preencher formulário a ser enviado na Agenda Escolar 
 PASSE ESCOLAR: Alunos do Colégio Sapientia que pediram passe em 2019 serão renovados para 2020 automaticamente 
 MOCHILA RODINHAS:  Usar mochila de rodinhas  caso o material escolar exceda a 10% do peso do aluno 
 PROIBIDO NA EDUCAÇÃO FÍSICA: sapatos, chinelos, brincos, anéis, pulseiras, correntes 
 FICHÁRIOS: não é permitido o uso de fichário ou Caderno de 10 matérias 

 PRIMEIRA SEMANA DE AULA: Trazer TODOS os materiais desta lista 

 LIVROS DIDÁTICOS: Pedidos no Colégio a partir do dia 25 de Novembro                                                           

Rua Borba, 151 - Pq. Alto do Rio Bonito - CEP 04823-070 
www.colegiosapientia.com.br              Fone/Fax: 5663-4003 

ATENÇÃO: 

Não será permitido o uso de Fichário ou  Caderno  com várias matérias 

Motivo:  Professores/Coordenador retém o caderno do aluno para correção e/ou  

verificação 

 

Observação Importante: 
Quaisquer outros materiais necessários 
para Projetos, Eventos, Feira Cultural, etc, 
serão solicitados pelos Professores via 

agenda. 

http://www.colegiosapientia.com.br/

