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LISTA DE MATERIAL – 2º ANO 
 

 

Uniforme Escolar 

Para uso diário 

Camisa polo manga curta (modelo Veritas) 

Bermuda sarja(modelo Veritas) 

Short saia (modelo Veritas) 

Vestido Polo manga curta (modelo Veritas) 

Short lycra(para ser usado com vestido polo) 

Tênis preto 

Meia ou meia calça(meninas) 

Para Educação Física 

Camiseta malha branca (modelo Veritas) 

Bermuda tactel (modelo Veritas) 

Short saia tactel (modelo Veritas) 

Tênis preto 

Meia 

Agasalho 

Blusa de moletom (modelo Veritas) 

Calça sarja/Meia calça 

 

O uso dos uniformes (roupas e calçados fechados) na Veritas será obrigatório durante as atividades 

escolares. A sua utilização facilita a identificação dos alunos e contribui para a sua segurança. Os 

uniformes não deverão ser descaracterizados com personalizações, desenhos ou cortes, por exemplo. 

Durante as atividades, nossos colaboradores estarão observando a manutenção dessas condições, com 

o intuito de prover a melhor experiência de aprendizagem. 

A Veritas conta com o valoroso trabalho dos pais em relação a esse assunto. Ensinar seu filho a usar 

e manter o uniforme limpo e alinhado é uma forma de ensiná-lo a manter uma atitude disciplinada 

bem como de praticar a ordem que o Criador colocou em todas as coisas. 

Caso o aluno tenha alguma necessidade especial que demande uma alteração nessas orientações, 

estaremos à disposição para ouvir todas as necessidades. 

 

 

Material Individual 

O material abaixo deve ser marcado com nome e sobrenome da criança. Deverá ser trazido no 1º dia 

de aula e entregue para a professora. 

2 Foto 3x4 (entregar no 1° dia de aula) 

1 Estojo resistente 

5 Lápis pretos Eco SUPER SOFT BLACK 

1 Borracha 

1 Apontador (com depósito) 

1 Caixa de lápis de cor 

1 Régua – 30cm (se possível, flexível) 

1 Tesoura pequena, sem ponta, com o nome da criança gravado 

2 Frasco de cola branca (90g) 

1 Caneta marca-texto (amarela) 
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1 Pacote com 50 palitos de picolé 

1 Fichário Chies 4 argolas 6.0 (350 folhas) 

1 Material Dourado - madeira 

2 Caixa de massa para modelar (12 cores) 

1 Estojo de canetinha hidrográfica com 12 unidades 

6 Caderno brochurão 60 folhas, capa flexível com pautas numeradas 1, 2, 3, no formato: 

215mmX310mm – encapados e devidamente identificados com o nome da criança e da 

matéria (História, Geografia, Ciências, Língua Portuguesa e Matemática). Não pode ser 

o de capa dura. 

 

 

Material Artístico 

O material abaixo deve ser identificado com o nome e sobrenome da criança. Deverá ser trazido à 

escola até o da 25/01/2022.  

1 Pacote (500 folhas) de papel sulfite tamanho (A4) 

1 Pacote (50 folhas) de papel colorido – cores variadas – 75g tamanho A4 

20 Folha tamanho A4 - 60 kg - branca 

4 Folhas de E.V.A. – 1 estampado, 1 liso, 1 com glitter e 1 com textura 

2 Papel kraft 

1 Pacote de papel Lumini - cores vibrantes/luminosas com 50 folhas 

 

 

O material ficará em casa e quando a professora solicitar, o aluno deverá trazê-lo para sala de aula. 

1 Caderno de desenho sem pauta 96 folhas, sem folha de seda. 

1 Pasta aba elástico 

1 Caixa de tinta guache com 6 cores 

1 Caixa de cola colorida com 6 cores 

1 Caixa de lápis de cor aquareláveis 

1 Pincel para pintura nº 12 e 16 

1 Camisa grande para proteção do uniforme nas aulas de artes com nome 

 

 

Material Didático 

Para o 2º Ano, a Veritas Os pais terão a opção de comprar através da Veritas ou poderão adquiri-lo 

através do site da editora.  

Alguns materiais didáticos ainda não estão disponíveis para compra no site, por isso, caso opte pela 

compra diretamente na editora, o pai deverá aguardar a disponibilização do mesmo por parte da 

editora. 

  

DISCIPLINA LIVRO EDITORA 

Bíblia Explorando a Bíblia: um plano de leitura 

anual 

Trinitas 

Alfabetização Kit Sons da Criação - Workbook 2 Classical Press 

Literatura 

Clássica 

Guia de Compreensão: Os Favoritos Classical Press 

Guia de Compreensão: Ursinho Pooh Classical Press 

Ciências Unidade do Corpo Classical Press 
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Caderno da Natureza Veritas 

História Páginas da História - Narrativa Classical Press 

Workbook Do A.T. Até a queda do Egito Classical Press 

Flashcards Classical Press 

Geografia Lendas e Legendas Sul - Workbook Classical Press 

Lendas e Legendas Sul - Storybook Classical Press 

Matemática Lições de Matemática - Apostila 1 e 2* Sergio Morselli 

Xadrez Apostila de Xadrez Veritas 

 

 

 

Literatura Infantil 

Os pais devem adquirir os títulos abaixo que serão trabalhados dentro de sala de aula. Os livros 

ficarão com os alunos em casa e quando solicitados pela professora, devem ser trazidos à sala de 

aula. 

 

LITERATURA 

A História de Pedro Coelho Edições Barbatana 
 

Dr. De Soto Companhia das Letrinhas   

Livro Ursinho Pooh WMF Martins Fontes   

O Senhor Boaventura Harperkids   

 

 

Início das Aulas 

03/02/2022(quinta-feira) 

Contra turno: 07:30 às 13:00 

Escola: 13:00 às 17:30 

 

 

Reunião de Pais 

Entraremos em contato para agendá-la. 
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