COLÉGIO CERIMAR
www.colegiocerimar.com.br
5929-1870 / 5939-4973
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1998 – 2022
24 anos

2º ano - 2022
lápis grafite nº 2b – triangular grip – Faber Castell
borrachas brancas
caixa de lápis de cor 12 cores – Faber Castell
caixa de giz pastel a óleo 12 cores
caixa de giz de cera
jogo de canetinhas hidrográfica
apontador com reservatório
pote de guache 250 gramas - Menina cor Verde / Menino cor Amarela
caixa de massa de modelar a base de cera – 12 cores
tubos de cola branca 110 gramas
cola bastão 40 gramas
tesoura sem ponta
pasta verde com elástico fina
pasta verde com bailarina
pincel nº 16 ( grosso )
régua 20 cm
cadernos de brochura capa dura grande com 50 folhas
cadernos de brochura capa dura grande com 100 folhas
caderno de desenho grande 50 fls com margem sem folhas de seda.
bloco de canson A3
rolo de fita crepe
sacos plásticos tamanho sulfite sem furos grosso
pacote de prendedor de madeira
camiseta usada da mamãe ou do papai para pintura
tela de pintura40x50 cm

Todos os materiais deverão ser etiquetados
Livros 2º ano
Projeto Presente - 2 - Ed.Moderna - 5ªEdição
Presente Matemática – ISBN: 978.851.611.9911
Presente Lingua Portuguesa - ISBN:978.851.611.9294
Presente História - ISBN:978.851.611.7658
Presente Geografia - ISBN:978.851.611.7351
Presente Ciências - ISBN:978.851.611.9393
Inglês
English Experience 2º ano – Richmond Solution - Ed.Richmond
O segredo da lagartixa - Autores: Lecticia Dansa e Salmo Dansa – 2ª edição - Ed.FTD
Corações aos Milhões – Autora Joana M.Lopes – Ed.Carochinha – 1ª Edição
Dicionário de Língua Portuguesa - Meu Primeiro Dicionário

Vendas de Livros com descontos e parcelamentos
Coleção Projeto Presente: A partir de 2022 os livros do Projeto Presente serão vendidos somente no site da
Editora Moderna – Compartilha (a mesma do ano de 2021) – www.modernacompartilha.com.br
Venda liberada a partir de 05/01/2022 - Imprimir o comprovante e retirar no Colégio a partir de 12/01.
Inglês – o material de inglês será vendido somente no site da Richmond – www.richmondsolution.com.br
Venda a partir de 20/12/2021 - Imprimir o comprovante e retirar no Colégio a partir de 12/01.

