LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019
2º Ano - Ensino Fundamental I
INFORMAÇÕES GERAIS
Dia 18/01 – Divulgação das listas, permanência dos alunos em sala de aula e entrega de todos os materiais
IDENTIFICADOS - Horário: 13h às 15h.
Dia 21/01 - Início das aulas. Horário: 12h40 às 17h25.
REUNIÃO DE PAIS: 26 de janeiro, sábado, das 8h às 10h30.
ORIENTAÇÕES
Livros e cadernos devem ser etiquetados com o nome do aluno em letras MAIÚSCULAS;
Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno, em local bem visível;
Não será permitido o uso de fichário e lapiseira;
Todo material do ano anterior, que estiver em bom estado, poderá ser reaproveitado;
Os alunos usarão agenda fornecida pela escola, que será entregue nas primeiras semanas.
NO INÍCIO DO ANO LETIVO, ENVIAREMOS O VALOR REFERENTE AO MATERIAL RATEADO.
LÍNGUA PORTUGUESA
● Livro: Português Linguagens 2º ano. Editora:William Roberto Cereja e Thereza Cochar Magalhães 6ªed. reformulada - São Paulo: Atual. 2017. (ISBN 9788557690387)
MATEMÁTICA
● Livro: Presente Matemática 2 – Autores: Luis Marcio Imenes, Estela Milani. 4ª edição 2015
reformulada (obrigatoriamente capa rosa), Editora: Moderna. (ISBN 9788516097578) - O caderno de
atividades NÃO deve ser comprado.
INGLÊS
● Livro: American KID’S BOX Level 1, Student’s book UPDATED - 2ª EDIÇÃO Autores: Caroline
Nixon & Michael Tomlinson - Editora Cambridge. (ISBN 9781316627501) Observação: Este livro também será
usado no 1º semestre de 2020 (3º ano).
CIÊNCIAS E HISTÓRIA/GEOGRAFIA
Não serão adotados livros didáticos em Ciências e História/Geografia. Serão adotados livros de literatura
para a abordagem dos conteúdos dessas disciplinas.
EDUCAÇÃO RELIGIOSA
● Livro: Semear Juntos 2 – Autores: Mar Sánches Sánches, Hortensia Muñoz Castellanos. 1ª
edição 2017 - Editora: SM. (ISBN 9788541818186)
MÚSICA
01 flauta doce soprano - Yamaha Germânica (manter a marca da flauta solicitada é de extrema importância
para a qualidade do som e a afinação – NÃO adquirir a flauta barroca).
ARTE
1 caneta permanente preta;
1 camiseta usada (será utilizada como avental para as aulas de Arte, por isso deverá ter um tamanho maior
que o normalmente usado pelo aluno);
1 toalha plástica que será usada para forrar a mesa durante as aulas (obrigatoriamente tamanho 45X60cm).
LIVROS LITERÁRIOS
02 livros de Literatura Infantil para a biblioteca de classe (apropriado para a faixa etária);
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Casa de vó é sempre domingo. Autor: Marina Martinez. Editora: Nova fronteira. (ISBN 9788520933329)
Guilherme Augusto Araújo Fernandes. Autor: Mem Fox. Editora: BRINQUE-BOOK. (ISBN 9788585357474)
Aqui estamos nós. - Notas sobre como viver no planeta Terra. Autor: Oliver Jeffers. Editora: Salamandra. (ISBN
9788516111663)
DURANTE O ANO LETIVO INDICAREMOS OUTROS LIVROS LITERÁRIOS.
MATERIAIS
01 pasta catálogo AZUL, com 20 plásticos, etiquetada como “Música” (sugestão: Clear Book ou Yes BD);
01 pasta plástica, com elástico, tamanho 380x276x40;
02 cadernos universitários, brochura, capa dura, COM MARGEM, SEM DESENHO, com 48 folhas: um
etiquetado como “Língua Portuguesa” e outro etiquetado como “Matemática”;
02 cadernos de Cartografia e Desenho sem papel de seda, capa dura, com 96 folhas (formato: 275mm x
200mm, folhas internas 70g/m²): um etiquetado como “Ciências” e o outro etiquetado como “História e
Geografia”;
01 kit de material dourado de madeira (1 centena, 10 dezenas e 100 unidades).
01 caixa de sapatos, tamanho aproximado de 29cm X 17cm X 10cm (C x L x A). Encapada com papel pardo
(tampa e caixa separadamente), com o nome do aluno identificado dentro da caixa).
MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS EM BANCA DE JORNAL
03 gibis (apropriado para a faixa etária);
01 revista para recorte (sugestões: Crescer, Terra da Gente, Pais e Filhos ou Casa);
01 livro Ligue os pontos - Desenhos secretos (ISBN 9788538054177).
Materiais de uso constante
01 jogo (sugestões: quebra- cabeça de 60 até 150 peças, memória, dominó, Lince, Uno, CanCan, Ligue 4, Jenga, Palavra Secreta);
02 caixas de massa de modelar com 12 cores (sugestões: Soft ou Acrilex);
01 caixa de giz de cera (sugestão: Faber Castell Curtom Jumbo 12 + 3 unidades);
05 etiquetas brancas (3 cm x 6 cm);
10 sacos plásticos, grossos, sem furos, tamanho ofício (não será necessária a identificação);
Papel Criativo Cards A4 colorido (24 folhas A4 210mm X 297mm) (sugestão: Canson);
10 sacos com fecho hermético, tipo “Ziploc”, tamanho médio (não será necessária a identificação);
01 pote plástico pequeno com tampa de rosca para massinha.
Estojo contendo (Todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente)
01 cola bastão de 40g;
01 cola líquida de 90g;
02 lápis grafite (sugestão: Faber Castell - Eco Grip nº 2 triangular);
01 apontador com depósito (sugestão: Faber Castell);
01 régua plástica com 30 cm resistente;
01 régua plástica com 15 cm resistente;
01 tesoura sem ponta com o nome gravado (sugestões: Tramontina ou Mundial);
01 borracha (sugestão: Faber Castell);
01 caixa de lápis de cor (sugestão: 24 cores);
01 estojo de canetinha hidrocor (sugestão: 12 cores).
OBSERVAÇÃO: A família deverá ficar atenta à organização e reposição do material de uso constante do
estojo, principalmente colas, lápis e borracha.
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