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CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN  

RELAÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 2021 – VITÓRIA 
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

Senhores Pais, 
 

A sociedade como um todo se preocupa, hoje, com as questões ambientais e assume o 
compromisso do crescimento com sustentabilidade. Desta forma, organizamos uma lista de materiais 
com os itens fundamentais para o desenvolvimento das atividades e solicitamos que as famílias 
aproveitem o momento da compra dos mesmos para, junto com seus filhos, exercitarem as práticas de 
consumo consciente, de reaproveitamento de materiais e cidadania ambiental. 

Destacamos que os cadernos utilizados em 2020 poderão ser aproveitados em 2021, caso ainda 
possuam folhas disponíveis, dando continuidade aos conteúdos. 

Temos a certeza de que isso diminuirá o consumo e possibilitará o desenvolvimento da consciência 
ambiental em nossos alunos. 

Cordialmente,  
Equipe Darwin. 

 
 
 

· 01 caderno brochura grande – capa dura – 48 folhas – História / Geografia 

· 01 caderno brochura grande – capa dura – 96 folhas – Língua Portuguesa 

· 01 caderno brochura grande – capa dura – 96 folhas – Matemática 

· 01 pasta catálogo grande – 60 plásticos grossos – para Diário de Ciências (tamanho A4) 

· 01 pasta plástica, com elástico (fina) para atividades. 

· 01 revista para recorte (sugestões de revistas: Contigo, Claudia, Pais & Filhos, Crescer) 

· 01 camisa de malha branca (do pai ou da mãe) para ser usada como avental em atividades de 
Arte (marcada com o nome da criança) 

· 02 revistas em quadrinhos (gibis)  
01 estojo contendo: 
§ 2 lápis pretos grafite nº 02 
§ 1 borracha 
§ 1 apontador com depósito 
§ 1 caixa de caneta hidrocor (24 cores) 
§ 1 cola branca grande rótulo azul 
§ 1 cola bastão 
§ 1 tesoura pequena (sem ponta) 
§ 1 caixa de lápis de cor (24 cores) 
§ 1 régua plástica (30 cm)  
§ 1 caneta marca-texto de cor clara 
§ 1 material dourado individual 

 
 

MINI DICIONÁRIO (Sugestões) 

Soares Amora 
Editora: Saraiva 

Dicionário Positivo 
Editora: Positivo 

 

 
OBSERVAÇÕES: 

· Os livros de Literatura a serem usados nos períodos serão divulgados ao longo do ano; 
· Durante o ano, este material deverá ser reposto sempre que necessário. 
· Todo o material individual deverá ser identificado com o nome do aluno e da turma, na 

parte externa. 
· Os materiais didáticos que constam nesta lista deverão ser entregues à equipe de        

Recepção, organizada especialmente para esse recebimento, no período de 25 a       
29/01/2021, das 8h às 17h, na própria Unidade. 

 

MATERIAL PESSOAL / INDIVIDUAL 
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CENTRO DE ENSINO CHARLES DARWIN  

 

INFORMAÇÕES IMPORTANTES 

REUNIÃO COM PAIS: 28/01/2021 - 5ª feira – 19h. 
LOCAL: nas próprias salas de aula da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 

 

ACOLHIDA AOS ALUNOS NOVATOS: 29/01/2021 – 6ª feira, das 15h às 17h. 
 

INÍCIO DAS AULAS: 01/02/2021 – 2ª feira. 
HORÁRIOS: 

Matutino: 7h20min às 12h10min - Vespertino: 13h10min às 18h - Integral: 7h50min às 18h. 

 
UNIFORME ESCOLAR 

 

O uniforme escolar completo é de uso obrigatório durante as aulas regulares, as de 
Progressão Parcial, as de Recuperação e em qualquer outra atividade na Escola. 
 
PONTOS DE VENDA: 
 
LOUCIC  
Jardim da Penha – Endereço: Av. Dante Micheline, 1401 – Jardim da Penha 
Tel.: (27) 3314-6028 
Campo Grande – Shopping Moxuara – 2º piso – Campo Grande 
Tel.: (27) 3343-0764 
Praia da Costa – Shopping Praia da Costa – 2º piso –  Praia da Costa 
Tel.: (27) 3340-6468 
Laranjeiras – Endereço: Shopping MontSerrat – Colinas de Laranjeiras – Serra  
Tel.: (27) 3282-1773 
Colatina – Endereço: Praça Altemar Dutra, 155, Colatina 
Tel.: (27) 3722-5531 
Linhares – Endereço: Rua Capitão José Maria, 900 – Loja 4 Centro 
Tel.: (27) 3711-0008 
Guarapari – Endereço: Rua José Barcelos de Mattos, nº 33, loja 13 - Parque Areia Preta –
Guarapari - ES 
Tel.: (27) 3262-9441 
 
KAZZA DE UNIFORMES 
 
Vila Velha – Rua Luciano das Neves, nº 665, Centro de Vila Velha – ao lado do Bradesco 
Tel.: (27) 30631257 
  
Vitória – Rua Fortunato Ramos, nº 314 – Em frente à Igreja Santa Rita – Praia do Canto 
Tel.: (27) 3345-111 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


