
 
LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020 

2° ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

  

“Uma educação baseada no amor e não no temor, ou à força, constrói e estimula,  

dá confiança e segurança aos educandos.” 

                                                   NMPE – 120 (Nosso Modo Próprio de Educar - Documento Oficial das Filhas de Jesus) 

 
 
INFORMAÇÕES GERAIS 

  

● Dia 28/01 – Divulgação das listas, acolhida dos alunos e entrega de todos os              

materiais IDENTIFICADOS - Horário: 13h às 17h25. 
 

❖ Nesse dia, a família deverá informar, por escrito, como será o retorno da             

criança para casa: transporte escolar, portão da rua Cristóvão Colombo            

ou Expresso. 

❖ A partir de 29/01, horário regular das aulas: das 12h40 às 17h25. 

 

● REUNIÃO DE PAIS: 01 de fevereiro, sábado, das 08h às 09h30. 

 

  

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. 

 

  

LIVROS DIDÁTICOS 

  
LÍNGUA PORTUGUESA 

● Livro: Português Linguagens 2º ano. Autores: William Cereja e Thereza Cochar           

Magalhães. 7ª edição - São Paulo: Atual. 2019. (ISBN 978-85-5769-207-7) 

  

MATEMÁTICA 

● Livro: Presente Matemática 2 – Autores: Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis. 5ª edição             

-São Paulo: Moderna, 2019 (ISBN 978-85-16-11991-1) - O caderno de atividades           

NÃO deve ser comprado. 

 

PROGRAMA BILÍNGUE 

● Educate Bilingual Program by Richmond. (O material deverá ser adquirido através do 

site: https://educate.global/plataformas ) 

● 1 caderno de desenho tamanho A4 com 50 folhas, espiral 

 

 

https://educate.global/plataformas/


EDUCAÇÃO RELIGIOSA 

● Livro: Semear Juntos 2 – Autores: Mar Sánches Sánches, Hortensia Muñoz Castellanos.            

1ª edição - São Paulo: Edições SM, 2017 (ISBN 978-85-418-1818-6) 

  

 EDUCAÇÃO MUSICAL 

● 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). 
● 01 pasta catálogo - com 20 plásticos, etiquetada como “Educação Musical” 

 

  

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). 

  

LIVROS LITERÁRIOS 

● 02 livros de Literatura Infantil para a biblioteca de classe (apropriados para a faixa              

etária); 

● Aqui Estamos Nós. - Notas sobre como viver no planeta Terra. Autor: Oliver Jeffers.              

Editora: SALAMANDRA. (ISBN 978-85-16-11166-3); 
● O Carteiro Chegou. Janet e Allan Ahlberg; tradução de Eduardo Brandão. - São Paulo:              

Companhia das Letrinhas, 2007. (ISBN 978-85-7406-285-3); 
● Livro De Desenhos Incríveis. Autor: Robson, Kirsteen. (ISBN 978-1-4749-3777-1). 

   

DURANTE O ANO LETIVO INDICAREMOS OUTROS LIVROS LITERÁRIOS. 

  

MATERIAIS 

● 01 pasta plástica com elástico, tamanho ofício de 2cm; 

● 01 pasta plástica com elástico, tamanho mini 20mm; 

● 01 caderno universitário, brochura, capa dura, COM MARGEM, SEM DESENHO NA           

FOLHA DO CADERNO, com 48 folhas; 

● 01 caderno de Cartografia e Desenho sem papel de seda, capa dura, com 96 folhas               

(formato: 275mm x 200mm, folhas internas 70g/m²); 

● 01 kit de material dourado de madeira (1 centena, 10 dezenas e 100 unidades). 

  

MATERIAIS A SEREM ADQUIRIDOS EM BANCA DE JORNAL 

● 03 gibis (apropriados para a faixa etária); 

● 01 revista para recorte (adequada para a faixa etária). 

 

Materiais de uso constante 

● 01 jogo pedagógico adequado para faixa etária; 

● 02 caixas de massa de modelar (base de amido) com 12 cores; 

● 01 pote plástico pequeno com tampa de rosca para massinha; 

● 01 caixa de giz de cera curto; 

● 05 sacos plásticos, grossos, sem furos, tamanho A3. 

  

Estojo contendo (Todo o material deve ter o nome do aluno, marcado individualmente) 

  

● 01 cola bastão de 40g; 

● 01 cola líquida de 90g; 

● 03 lápis grafite; 

● 01 apontador com depósito; 

● 01 régua plástica com 30 cm resistente; 

● 01 régua plástica com 15 cm resistente; 

● 01 tesoura sem ponta com o nome gravado; 

● 02 borrachas; 

● 01 caixa de lápis de cor; 



● 01 estojo de canetinha hidrocor. 

  

OBSERVAÇÃO: A família deverá ficar atenta à organização e reposição do material de             

uso constante do estojo, principalmente colas, lápis e borracha. 

 

 

NO INÍCIO DO ANO LETIVO, ENVIAREMOS O VALOR REFERENTE AO MATERIAL           

RATEADO. 


