
 
CONGREGAÇÃO DAS IRMÃS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE 

COLÉGIO NOSSA SENHORA DA PIEDADE - CONGONHAS - MG 
Praça Dom Silvério, 28 Matriz   36415 000 fax (31)37311441 

  
Lista de Material Escolar 

 2º ano do Ensino Fundamental (7 anos) 
 

Cadernos do tipo Brochurão Alibombom com pauta, sendo: 

� 01 caderno para Língua Portuguesa 

� 01 caderno para Matemática 

� 01 caderno para Ciências e Ensino Religioso 

� 01 caderno para História e Geografia 

� 01 caderno para Inglês 

� 01 estojo contendo: 02 lápis pretos, 01 apontador com depósito, 01 borracha macia, 
01 tesoura com pontas arredondadas (Tramontina com nome do aluno gravado). 

� 01 caixa de lápis de cor (12 cores) 

� 01 tubo de cola 90g 

� 01 régua transparente 30 cm 

� 01 pasta de arquivo com elástico (vermelha) 

� 02 folhas de E.V.A colorido e estampado 

� 01 tubo de brilho cola 

� 01 cartela de cédulas (sem valor)  

� 500 folhas de papel Chamex A4 

� 01 pacote de papel lumicolor 

� 01 pacote de folhas de ofício colorido 

� 01 folha de colorset estampado 

� 01 revista do Maurício de Souza - Turma da Mônica 

� 01 rolo de durex largo transparente 

� 01 rolo de durex metalizado 

� 01 revista (Veja, Isto é....) 

� 02 refis de cola quente fino 

� 01 kit de tinta guache com 6 cores 

� 01 pincel nº 12 

� 01 tubo de cola colorida 

 
          ATENÇÃO: 
 

� O material individual deve ser etiquetado com o nome e a série do aluno e os cadernos 

encapados e entitulados. 

� Materiais de Arte serão pedidos no decorrer do ano, de acordo com as atividades propostas. 

� Os livros literários serão pedidos no início do ano. 

� Entregar o material no primeiro dia de aula. 

 
AQUISIÇÃO DOS LIVROS DIDÁTICOS (SAS – SISTEMA ARI DE SA) 
 
Rua Padre Leonardo, 16 – Centro – (próximo ao Sindicato Metabase) Tel.: (31) 3731-3142. 
 
AQUISIÇÃO DO UNIFORME: 
Eu e Nice – Rua Benedito Quintino, 391 – Centro. Tel.: (31) 3731-5494. 
 
Braga Júnior – Av. Pres. Getúlio Vargas, 104. Tel.: 3731-4100. 


