Ensino Fundamental I

Lista de Material 2019 – 2º ano

Sistema de Ensino pH (as apostilas serão adquiridas no colégio).
No sistema pH buscamos transmitir a complexidade e dinamismo do mundo em que vivemos,
onde o saber, o conteúdo propriamente dito, é apresentado sempre de forma contextualizada.
Isso torna o material próximo ao cotidiano do aluno, fácil de ser aplicado e entendido.
O método pH de ensino prioriza a absorção de conteúdo e o desenvolvimento da
capacidade

interpretativa

e

de

análise,

valorizando

a

interpretação

de

textos,

o

desenvolvimento do raciocínio lógico e a interdisciplinaridade.
O material é escrito por professores/autores que vivem a realidade da sala de aula, que
conhecem as necessidades do aluno e têm absoluto compromisso com a qualidade do que
escrevem.
O conteúdo é apresentado de forma contextualizada, aprofundada e compatível com a
capacidade cognitiva do aluno. Além disso, concentra – se em exercícios que funcionam como
suporte para o desenvolvimento do aprendizado, focado no ENEM e nos principais vestibulares
pelo Brasil.
Material Didático específico
Durante o ano letivo são distribuídos bimestralmente aos alunos os cadernos de:
•
•
•
•

Língua Portuguesa / Produção de textos
Matemática /Desafios de Matemática
História/Geografia/Ciências
Apostila de Inglês(anual)

Lista de Materiais

Livro da Leitura Compartilhada:
Apelido não tem cola –Regina Otero e Regina Rennó – Ed. do Brasil
Coração que bate, sente – Regina Otero e Regina Rennó – Ed. do Brasil
Dicionário da Língua Portuguesa

2º ano

Materiais que deverão permanecer na mochila e repostos sempre que
necessário: (Organização feita pelos pais)
01 lápis grafite nº 2
01 apontador plástico com depósito
01 estojo de canetinhas hidrográficas 12 cores
01 caneta destaca texto amarelo
01 caixa de lápis de cor (24 cores)
01 estojo com 2 zíperes
01 borracha
01 régua em acrílico – 30 cm e 01 régua de 15cm
01 tesoura sem ponta (com nome do aluno gravado)
01 tubo de cola bastão
01 pasta de plástico com elástico A4
01 tubo de cola branca – 110g
01 camiseta de adulto para proteger o uniforme nas atividades com tinta (enviar somente
na aula de Arte)

Materiais que devem ser entregues no Colégio no dia 22/01/2019
7h às 9h - Turma da manhã
13h às 15h - Turma da tarde
03 cadernos universitários brochura (tamanho 20 mm x 275 mm) de 48fls capa dura
01 caderno quadriculado 70 g/m formato/tamanho 187mm x 245mm capa dura 40 fls para a
disciplina de Matemática
01 tubo de cola branca –110g
Obs.: Não serão aceitos cadernos com folhas personalizadas (desenhadas) nem espiral.
20 saquinhos plásticos avulsos, tamanho ofício.
02 folhasde EVA azul / 02 folhas de EVA vermelho/ 02 folhas de EVA glitter

02 envelopes (tamanho A4)
Somente Meninos
01 folha de color set vermelha
01 folha de laminado prata
01 pacote de bloco colorido criativo
Canson, 80g/m, formato A4
01 rolo de durex transparente grosso

Somente Meninas
01 folha de color set verde escura
01 folha de laminado dourada
01 folha de papel Paraná
01 folha de camurça vermelha
01 bloco de folhas de fichário

01 fita crepe

Para a disciplina de Arte
01 bloco de canson A4
01 pasta catálogo com 20 saquinhos
01 pincel chato nº 06

Alunos do Integral I/II e Intermediário
02 tubos de cola branca – 110 g,
02 folhasde EVA (qualquer cor)
02 folhasde EVA glitter

Aula de Informática - 01 fone de ouvido simples de cabeça (enviar somente nesta aula)
Aula de Música - Solicitamos que providenciem para as aulas de música, os seguintes materiais:
•

01 flauta doce germânica das marcas YAMAHA ou DOLPHIN (enviar somente nesta aula).

A flauta poderá ser encontrada em lojas de instrumentos musicais e na internet.
Sugestão de endereço para compra:Av. Itaberaba, 441 – Cromática Instrumentos
• 01 pasta catálogo com no mínimo 10 plásticos para a organização de atividades e
partituras(enviar somente nesta aula).

Orientações importantes:
Início das aulas:

28/01/2019 (2ª feira)

Horário: Período da Manhã: das 7h10 às 11h40
Período da Tarde: das 13h às 17h30

Agenda: Será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo.
O horário de aulas deve ser verificado diariamente, para que o aluno traga para a escola
somente o material necessário.
Regulamento:Recomendamos aos senhores Pais a leitura do Regulamento Escolar
(primeiras páginas da agenda).
Uniforme:É um meio de identificar o aluno do Van Gogh e evidenciar que ele faz parte do
corpo discente da Escola. É de uso obrigatório, desde o 1º dia de aula.
Solicitamos que todas as peças tenham o nome do alunobordado.

Educação Física - Uniforme / tênis e meias confortáveis. Para segurança da criança não é
permitido o uso de sandália, chinelo e papete.

Material:
Todo o material de uso pessoal deverá ter identificação.
Encapar livros e cadernos com plástico transparente e etiqueta-los com o nome e a série do
aluno.
Lembramos que é possível aproveitar as canetas, tesoura, estojo, etc. do ano anterior, desde
que estejam em bom estado.

Durante o ano solicitaremos outros materiais de acordo com a necessidade.

Entrega do Material: 22/01/2019 – Entregar em uma sacola devidamente etiquetada, os
materiais solicitados no horário das 7h às 9h (período da manhã)
13h às15h (período da tarde).

É fundamental que a entrega de materiais seja nessa data e nesse horário para uma
melhor organização no retorno dos alunos.

Ciranda de livros:Na 1º semana de fevereiro, enviaremos os títulos dos Livros da Ciranda de
livros.
Plantão de Vendas - No dia 14/12/2018 (dia do Plantão de Atendimento aos Pais)
das 8h às 17h, haverá no Colégio, um plantão de vendas de todo o material da lista, da
Livraria Nipon Digital, para os pais interessados.
Nesse dia poderá ser feita a compra do Kit completo ou dos itens avulsos(serão aceitos todos os
cartões de crédito) ou pela internet através do site www.vangogh.listadocolegio.com.br, com
a entrega diretamente na residência do (a) aluno (a).

Reunião de Pais – 23/01/2019
Turma da manhã -18h30 às 19h30 – Com a professora
Reunião Geral: 19h30 às 20h – Coordenação e Direção
Turma da tarde: 20h às 21h – Com a professora

ALUNOS DO PERÍODO INTEGRAL
Integral I - das 7h às 17h30 (incluso almoço e lanche da tarde)
Integral II - das 7h às 19h(incluso almoço, lanche da tarde e jantar).
Intermediário- das 7h às 15h
10h às 17h30(incluso almoço)
Material de Higiene - Trazer na mochila todos os dias
Escova de dentes, uma caneca pequena, uma toalhinha, creme dental infantil, um pente ou
escova de cabelo e uma garrafinha para água tipo squeeze.

Os alunos deverão trazer o lanche no períododo pedagógico.

Curso de Férias Janeiro: Período de 07 a 24/01/2019

Atendimento na secretaria a partir do dia 07/01/2019 das 8h às 18h.

www.colegiovangoghsp.com.br
Coordenação:claudia@vangogh.g12.br e alessandra@vangogh.g12.br
Rua Atenágoras, nº 99 – Bairro do Limão - telefone: 3966-9174

