
 

Praça Frederico Ozanan, 158 - Moinho Velho CEP: 04286-010 São Paulo-SP - Tel.: (11) 2219-6320 Fax: (11) 2273-2400 
www.colegiovirgempoderosa.com.br – cvvp@colegiovirgempoderosa.com.br 

 
MATERIAL INTEGRADO 

Ensino Fundamental I - 2º ano 
 

 

Livros Didáticos 
Materiais que deverão ser adquiridos 
diretamente no Colégio, no setor Financeiro 
 

Sistema COC de Ensino e Escola da 
Inteligência 

 Formas de pagamento: 3 vezes no boleto 
bancário ou 6 vezes no cartão de crédito. 

 Data máxima para efetivação do 

pagamento: dia 20/01/2019 

Paradidático 

Dando continuidade ao projeto de leitura, 
adotaremos em 2019 a plataforma Elefante 
Letrado com uma grande novidade: agora a 
plataforma será bilíngue para todos os 
alunos! 
Maiores informações seguem no final da lista 
de material. 
 
Ensino Religioso 

 
 Crescer com alegria e fé  2.  

Autoras: Edinilce Duran e Glair Arruda 
Editora: FTD 
ISBN: 9788532282842 
 

Kit Artístico Papel Toys  
 1 Bolsa de talagarça logomarcada 
30X30 

 1 Sacola Literária Personalizada 
 1 caderno texto gravura logomarcado 
  1 móbile porta-retratos 
 
Educação Tecnológica 
 1 kit tecnológico Zoom Education For 
Life. Esta compra deverá ser efetuada 
diretamente com a empresa pelo link: 
materiais.zoom.education/virgem-

poderosa. Após acesso, o responsável 
fará um cadastro para efetivar sua 
compra. O pagamento poderá ser 
realizado em até 12X no cartão. Caso o 
responsável opte pelo pagamento à vista, 
a Zoom Education for Life concederá um 
desconto de 9,5%. A entrega dos 
materiais será centralizada no colégio. 
 

LABORATÓRIO DE CIÊNCIAS 
 
 1 avental branco, manga comprida 

(poderá ser adquirido onde é vendido 
o uniforme. 

MÚSICA 
 1 flauta doce Yamaha - Germânica; 
 

 
 
 

MATERIAL EXTRA 

 1 mochila (a mochila deve ser escolar e não de viagem); 

 2 cadernos universitário, espiral, capa dura, no formato 200mm X 275mm, sem 

ilustração nas folhas, com 96 folhas e com margem; 

 1 caderno pequeno de brochura capa dura com 96 folhas. (Deverá vir dentro da 

mochila no 1º dia de aula) 

 1 pasta com elástico, fina com desenho; . *Deverá vir dentro da mochila no 1º dia de 

aula. 

 1 estojo com zíper e divisória (3 partes);*Deverá vir dentro da mochila no 1º dia de 

aula. 

 2 canetas marca texto - amarelas 

2019 
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 1 caixa de lápis de cor 24 cores (cada lápis deverá ser lavrado e marcado o nome); 

 3 borrachas TK Plast (Sugestão: Faber Castell); 

 1 apontador bojudo, com depósito; 

 1 tesoura sem ponta com o nome gravado; 

 1 régua plástica transparente de 15 cm; 

 4 tubos de cola bastão Sugestão:Pritt – tamanho grande; 

 1 cola líquida pequena; 

 20 sacos plásticos grossos - tamanho A4; 

 1 caixa de clips coloridos; 

 3 revistas passatempo (de preferência Picolé) com nome; 

 3 gibis infantis; 

 8 lápis pretos nº 2 Sugestão: Faber Castell (lavrados e marcados o nome). 

 3 folhas de etiqueta lisa A4  

 1 caixa de giz de cera 12 cores 

 1 bloco de canson A4 branco 
 1 bloco colorido criativo canson 120g A4 8 cores 

 15 palitos de sorvete.  

 1 caixa de material dourado em E.V.A ou madeira com 62 peças. 

 1 pote de massinha de modelar 500 gramas: 

Meninas:; 

 10 metros de fita de cetim 22 mm cor vermelha; 

 

Meninos: 

 10 metros de fita de cetim 15 mm cor verde; 

 
Material de Artes 
 
 2 lápis 2B;  
 1 bloco de canson (tamanho A4); Branco 
 2 potes de tempera guache 250ml  (sendo 1 cor branco e outra preto) 
 1 tela 30X40 ecotela novaprin  
 2 pincéis  - 815 números 8 e 14 ; 
 1 camiseta de adulto (para proteger o uniforme nas aulas de pintura) 
 1 rolo de espuma 5 cm  
  1 cola líquida pequena 
 

  

Lembretes: 
 
1- O material completo deverá ser entregue à 

professora no dia 28/01/ 2019, com 

exceção do material de Artes que deverá 

ser entregue na 1ª aula desta disciplina. 

2- Neste dia haverá reunião de pais. 

Solicitamos não trazerem as crianças. 

3 - O material dos anos anteriores em bom 

estado deverá ser utilizado.  

4- Colocamos na lista algumas marcas de 

produtos, pois consideramos que estas 

marcas contribuem para a melhor 

apresentação do trabalho.  

5- Cabe à família orientar o (a) aluno (a) e repor, 

sempre que necessário, os materiais 
solicitados. É fundamental que o estojo do 
aluno esteja completo durante todo o ano 
letivo. 
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Observações: 
 
1- Todo material do aluno deverá ser etiquetado 

com nome completo e ano. Os livros e 
 2- Outros materiais específicos de artes poderão 

ser solicitados ao longo do ano.  
3- Reunião de pais e entrega do material no dia 

28/01/2019 às 13h30 (entrada pela quadra); 
4- Data máxima para entrega do material: 

08/02/2019; 

5- O uniforme escolar deverá ser marcado com o 

nome completo do aluno, com caneta própria 
para tecido; 

6- O material será vendido na escola pela Livraria 
Loyola de 09/01/2019 a 09/02/2019, à Rua 

Vilalva Júnior, 190 (ao lado do portão da 
quadra). 

7- O Kit Artístico Papel Toys será 

comercializado diretamente pela empresa, que 
fará plantões nas semanas de 14/01/19 a 
01/02/19, na Rua Vilalva Júnior, 190 (ao lado 

do portão da quadra) 
 

 


