LISTA DE MATERIAL ESCOLAR 2021
ENSINO FUNDAMENTAL – 2º ANO




Senhores Pais, tenham o maior cuidado e atenção na compra dos livros didáticos. Confiram os títulos, autores, editora e edição.
A escola não se responsabilizará por trocas. Informamos que não aceitaremos mais o reaproveitamento dos livros didáticos,
pois a perda pedagógica é significativa.
Sugerimos o reaproveitamento de cadernos que sejam do padrão solicitado.

MATERIAIS QUE DEVERÃO PERMANECER EM CASA, PARA SEREM ENVIADOS CONFORME GRADE HORÁRIA
E/OU SOLICITAÇÃO DA PROFESSORA:
1 mala escolar (padrão obrigatório conforme contrato):
adquirir na escola.
1 sacola/natação (padrão obrigatório conforme contrato): os
estudantes do período Integral deverão adquirir na escola.
Português: 1 caderno pequeno de 96 fls.
(capa dura/brochura).
Matemática: 1 caderno pequeno de aritmética 7x7 de 96 fls.
(capa dura/ brochura).
História e Geografia: 1 caderno pequeno de 48 fls.
(capa dura/brochura).
Ciências: 1 caderno pequeno de 48 fls.
(capa dura/brochura).
Filosofia e Produção: 1 caderno pequeno de 96 fls.
(capa dura/brochura).
Artes: 1 caderno de desenho grande.
Inglês: 1 caderno pequeno de 48 fls. (capa dura/brochura).
2 cadernos de caligrafia, tarja fina 40 fls.

1 pasta de plástico com aba tamanho ofício, sem lombada
azul.
1 caderno de 48 fls. capa dura (da preferência do estudante,
para elaboração de um diário).
10 lápis pretos triangulares, para serem enviados de acordo
com o uso. É PROIBIDO O USO DE LAPISEIRAS.
1 régua de plástico com 30cm (transparente).
1 pincel nº 8 – personalizado.
150 fls. de papel sulfite A4 branco.
100 fls. de papel sulfite A4 colorido.
10 fls. de papel almaço.
1 bloco Creative Paper com 36 fls.
1 garrafa de água.

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS À ESCOLA, NO PRIMEIRO DIA DE AULA:
1 estojo.
2 gibis novos.

4 envelopes A4 brancos.
2 livros de história infantil novos (mínimo 15 páginas).

MATERIAIS QUE DEVERÃO SER ENVIADOS NO ESTOJO, NO PRIMEIRO DIA DE AULA:
1 caixa de lápis de cor com 12 unidades – personalizados.
1 borracha grande, branca e com capa.
1 tesoura sem ponta – personalizada.

1 estojo de canetas hidrográficas com 12 unidades.
1 apontador plástico com depósito.
2 tubos de cola branca líquida 90ml. (1 permanece em casa).
LIVROS:

Português Linguagens 2º Ano
Autores: William Cereja e Thereza Cochar
Editora: Atual / Edição: 7ª / Ano: 2019
ISBN: 9788557692077

Aprender Juntos 2 – Ciências BNCC
Vários autores
6ª edição - 2017| Editora SM
ISBN: 9788541819114

Matemática 2
Ênio Silveira
Cláudio Marques
5ª Edição | Editora Moderna
ISBN: 9788516119751

Shine On!
Student Book & Extra Practice 2
Susan Banman Sileci
Patrick Jackson | Editora Oxford
ISBN: 9780194001298
ISBN (versão Premium): 9780194069113

Livro Paradidático 1º Bimestre
Título: Saber perder.
Autora: Yolanda Reyes | Editora: FTD
ISBN: 9788596026802
Livro paradidático do 2º bimestre, que será
trabalhado no Projeto Empreendedorismo:
Título: Como se fosse dinheiro.
Autora: Ruth Rocha | Editora: Salamandra
ISBN: 9788516062729

No mês de junho, seguirá na agenda um bilhete com as informações do livro paradidático que serão trabalhados no 3º e 4º bimestre, para que
os pais possam adquirir na papelaria de preferência.
SEGUE SUGESTÕES DE DICIONÁRIOS (UM DELES DEVERÁ SER ADQUIRIDO):
Silveira Bueno
Minidicionário da Língua Portuguesa
Revisado conforme acordo ortográfico
Editora FTD – ISBN: 7898652402524

Houaiss
Minidicionário da Língua Portuguesa
Atualizado conforme o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa
Editora Moderna – ISBN: 9788516101473

SOMENTE PARA ESTUDANTES DO CONTRATURNO / INTEGRAL:
Apostila de Música – Flauta doce 1
Será cobrado o valor de R$ 20,00 no boleto de março e entregue pela professora no início das aulas.
Para participar da aula, o estudante precisará ter sua própria flauta.







OBSERVAÇÕES:

O material de higiene para os estudantes do contraturno / Integral deverá vir em um estojo pequeno, dentro da mochila diariamente;
O material deverá ser todo personalizado, assim como o uniforme, conforme contrato;
Todos os cadernos e livros deverão ser encapados obrigatoriamente com plástico de cor azul;
O material é de uso do estudante e deverá ficar em casa para que seja utilizado quando necessário;
NÃO ESQUEÇAM DE PERSONALIZAR
O material deverá ser enviado conforme grade de horário, anexada na agenda, recebida no primeiro
TODOS OS MATERIAIS E
dia de aula.
UNIFORMES ESCOLARES!

