
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2º ANO - FUNDAMENTAL I 

Lista elaborada seguindo a Nota Técnica PROCON/PE 

Essa lista pode sofrer alterações, caso seja alterada a lei em vigência pelo PROCON/PE. 

 

PACOTE DE LIVROS DIDÁTICOS (COLEÇÃO NAUTAS)  
A compra será realizada por meio de loja virtual - https://loja.edebe.com.br/(ver passo a passo 

abaixo)  Consulte a lista de livros da série pretendida disponível no site da escola e boa compra! 

 

 
 

• COLEÇÃO NAUTAS - LIVROS DO PACOTE – Ciências, História, Geografia, Língua Portuguesa, Matemática, Ensino 

Religioso, Robótica, Ampliando Rotas. Editora Edebê Brasil. 

 
• Livros literários: Arte Naif brincando de adivinhações, A sombra de Meili e Dançando no espelho. 

 
• Livro de inglês: PACK INGLÊS – I WONDER 2º ANO EF 

 

 

PASSO A PASSO PARA A COMPRA DO MATERIAL NA LOJA VIRTUAL EDEBE 

Acesse  

loja.edebe.com.br 
Selecione  

o segmento 
e o ano 

Selecione o 
kit de acordo com a  

lista de material da  

sua escola. 

Caso haja material  

complementar, clique em  

“continuar 
comprando”. 

Efetue o  

pagamento na  

área logada. 

PASSO 01 PASSO 02 PASSO 03 PASSO 04 PASSO 05 

Faça o login e realize o pagamento por boleto (à vista com 5% de desconto) ou cartão de crédito  

(em até 10x sem juros). IMPORTANTE! No primeiro acesso pode ser solicitado um novo cadastro. 

Entrega do material: a Edebê enviará o material didático para a escola, sem custo de frete.  

Após a compra, imprimir nota fiscal e levar para receber seu Combo de livros no Colégio  

Login e senha para acessar a Plataforma Interativa da EDEBÊ  

(Solicitar na secretaria da escola no inicío do ano letivo) 

Rede Salesiana de Escolas 

Associação Educacional Auxiliadora 

www.colegioauxiliadora.com.br 
Rua Joaquim Nabuco 237, Graças – Recife-PE 

Fone: (81) 3222-4097 - C.N.P.J.: 10.809.838/0002-65 
Cadastro Escolar: nº P-000.070 

• FILOSOFIA - WONSOVICZ, Silvio. Minha história no quintal - 2º ano. Coleção O Início de uma 
Mudança,  18ª edição, Ed. Sophos, . Venda no site: https://loja.editorasophos.com.br/  Na compra do 
material até a data: 28/02/2022 o comprador terá 5% de desconto no material e receberá na sua 
residência. Para obter o desconto basta inserir o cupom de desconto 113IMA 

• Material da Robótica (MATERIAL DIDÁTICO RC - 2o ANO ANOS INICIAIS. Cod. 3003.) 
https://www.lojarobociencia.com.br/  Imprima a nota fiscal para recebimento do material na escola. 

Ano: 2022 

 

https://loja.edebe.com.br/
http://www.colegioauxiliadora.com.br/
https://loja.editorasophos.com.br/
https://www.lojarobociencia.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             ESSES MATERIAIS DEVEM FICAR NA BOLSA DO ALUNO 

• 01 agenda ESCOLAR GRANDE de livre escolha        (não 
enviar pequena) 

• 01 caderno grande com espiral e capa dura com 
96 folhas 

• 01 caderno pequeno e fino com capa dura (para 
Educação Física) 

• 01 caderno de desenho grande com espiral e capa 
dura  

• 01 tesoura sem ponta gravada com o nome da 
criança 

• 01 marca texto 
Lápis grafite, borrachas e apontadores 

Lápis de cor de madeira e hidrocor 

 

 

 

 

 

 

  

           MATERIAIS 

MÓDULO ROBÓTICA EDUCATIVA 

UNIFORME ESCOLAR 

Uso obrigatório 

1. A venda do fardamento escolar 

acontecerá na Livraria Leitura  do Shopping 
Tacaruna, Av. Governador Agamenon 
Magalhães, 153, Lj. 30  Pav. 1 Santo Amaro 
– telefone (81) 3221-0338, ou na loja Kiko e 

Luka, Rua São José do Ribamar, 191 São José – 

telefone (81) 3224-3289 

2. Lembramos que o uniforme é de uso diário e 

obrigatório, havendo assim a necessidade de ser 
providenciado antes do início das aulas, pois 
precisam estar com o uniforme completo no 
primeiro dia de aula. 

TÊNIS: PRETO, BRANCO OU AZUL 

OBSERVAÇÕE 

IMPORTANTES 

 

1. 01/02/2022 - Início das aulas 

2. 26/01/2022 – entrega de materiais até 11h. 
 

 

  

01 caneta marcador permanente 

01 caneta para tecido 

02 metros de feltro 

02 metros de tecido algodão cru 

01 pacote de palito de picolé colorido 

02 potes de massa de modelar  POTE DE 500G 

02 folhas de emborrachado grande 

03 placas de emborrachado com gliter  - VERMELHA 

03 pacotes de papel fluorescente A4 c/ 48 folhas 

02 pacotes de papel tamanho A3 c/ 12 folhas  (CORES VARIADAS) 

02 pacotes de papel tamanho A4 c/ 100 folhas azul 

02 peças de fita de cetim 

05 pastas de papelão BRANCA com trilho de metal (para as 

provas) 

01 tela para pintura 20 x 30 

04 livros de história infantil (na faixa etária da criança 

Imprima a nota fiscal para recebimento do material na escola. 

                          https://www.lojarobociencia.com.br/ 

 

https://www.lojarobociencia.com.br/

