MATERIAL ESCOLAR – 2019
2º ANO
M ATERIAL PARA USO PESSOAL EM SALA (DEVERÁ SER MANTIDO NA MOCHILA DO ALUNO)
 1 agenda escolar CECAN – Ensino Fundamental I (fornecida pela Escola)
 1 estojo de zíper contendo: 3 lápis pretos nº 2, 2 borrachas brancas, 1 apontador com depósito, 1 régua de 15 cm e
1 caneta marca texto amarela. Não é permitido o uso de lapiseiras.
 1 caixa de 12 lápis de cor
 1 conjunto de 12 hidrográficas finas
 1 tubo de cola branca 90 g
 1 tubo de cola bastão 10 g
 1 tesoura de ponta arredondada (gravada com o nome do aluno)
 1 pasta plástica transparente, fina e com elástico (identificada com o nome do aluno)
 1 mini material dourado com 111 peças
 1 flauta doce modelo soprano Germânica ou Escaleta com 32 ou 37 teclas (adquirida em lojas especializadas)
 1 pasta catálogo preta com 20 plásticos para aula de Música
M ATERIAL QUE DEVERÁ SER ENTREGUE NO DIA DA REUNIÃO
 2 revistas usadas
 1 bloco de desenho – A3 – 20 fls – 140g
 1 bloco de papel criativo colorido – 32 fls – 120g
 1 caixa de giz de cera com 12 cores
 4 gibis
 6 cadernos grandes de capa dura, espirais, 96 folhas NÃO destacáveis e etiquetados na capa (1 para História /
Geografia, 1 para Ciências, 1 para Língua Portuguesa, 1 para Produção de Texto e Literatura, 1 para Matemática e 1
para Inglês)
Material Escolar – Artes / Projetos (a ser entregue no período de 23 a 25/01, na quadra coberta)







1 bloco de papel criativo – 32 fls - 120g
6 folhas de cartolina dupla face preta
1 caixa de massa de modelar
3 peças de papel crepom (cores variadas)
1 caneta permanente preta
2 fitas metaloide (cores variadas)









Outros materiais poderão ser solicitados quando necessários.

1 pacote de palito de picolé colorido
1 pincel de formato chato – nº 18
1 bloco de desenho A4 – 20 fls 140g – branco
1 folha de papel panamá 9mm
500g de argila

ATENÇÃO
 Reunião de Pais e Mestres
Dia: 28/01/2019 (2a feira) – Sala de aula – entrega do material escolar de uso individual
Horários: 8h – turno matutino e 14h – turno vespertino
Início das aulas – 29/01/2019 (3a feira)
 Os livros didáticos e cadernos deverão estar etiquetados com o nome do aluno na capa.
 Todas as peças do uniforme e objetos de uso pessoal deverão estar identificadas com o nome do aluno.
 O estojo escolar deve ser verificado constantemente e os materiais repostos sempre que necessário.
 Para a opção da entrega total dos itens de Artes, haverá uma equipe recebendo no período de 23 a 25/01, das 7h às
18h30, na quadra coberta.
UNIFORME ESCOLAR (USO OBRIGATÓRIO)
- Bermuda helanca ou tactel cinza com logomarca
- Calça comprida helanca ou tactel cinza com logomarca
- Calça leggin suplex cinza com logomarca
- Calça capri tactel cinza com logomarca
- Calça bailarina helanca cinza com logomarca
- Camiseta regata branca com logomarca
- Camiseta manga curta/comprida branca com logomarca
- Camiseta polo branca com logomarca
- Camiseta babylook branca com logomarca
- Agasalho moletom ou tactel cinza com logomarca
- Tênis e meia branca (não é permitido o uso de tênis com rodinhas e pisca-piscas)
- Maiô / sunga e touca da escola (o aluno só poderá participar da aula usando a própria touca)
- Avental de artes (obrigatório em todas as aulas)
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(Continuação – página 2)
LIVROS DIDÁTICOS ADOTADOS NO 2º ANO
LÍNGUA PORTUGUESA
 Português Linguagens 2 – William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães – Atual Editora – 6ª ed. reformulada
2017.
 Minidicionário – a escolher
 Mundo Leitor – Coleção Linhas da Vida: Luz. Obs.: Aguardar orientações para compra em fevereiro.
GRAMÁTICA
 Gramática Fundamental 2 – Ensino Fundamental I – Douglas Tufano – 3ª ed. – Editora Moderna, 2016.
LITERATURA
 Orelha de limão – Kátja Reider e Angela von Roehl – Editora Brinque-Book.1999
 De onde vêm esses animais? Convivendo com os animais e as plantas. Ricardo Dreguer. Editora Moderna. 2011
 Maluquinho por bichos: uma seleção de histórias maluquinhas com mascotes e outros bichos/Ziraldo – 2ª ed – São
Paulo: Globo, 2011.
MATEMÁTICA
 Projeto Ápis: Matemática: 2º ano / Luiz Roberto Dante. – 3ª ed. – São Paulo: Ática, 2017.
 Ligocki, Carolina Simões Lopes; Iunes, Silvana Maria Silva Iunes. Oficina das Finanças na Escola, volume 2. Brasília. Editora
Oficina, 2017. (ISBN - 978-85-68651-23-0)
HISTÓRIA
 Buriti Plus História – 2 – Edições educativas da editora Moderna, 1ª ed. 2018. (ISBN 9788516113032)
GEOGRAFIA
 Buriti Plus Geografia – 2 – Edições educativas da editora Moderna, 1ª ed. 2018. (ISBN 9788516112950)
CIÊNCIAS
 Buriti Plus Ciências – 2 – Edições educativas da editora Moderna, 1ª ed. 2018. (ISBN 9788516112875)
INGLÊS
 Shine On 2 – SB With - WK – Editora Oxford (ISBN 9780194001298)
 Paradidáticos: The Town mouse and the country mouse – ISBN 9780194239103 – Editora Oxford
Thumblelina ISBN 9780194239189 – Editora Oxford
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