MATERIAL ESCOLAR 2020 – ENSINO FUNDAMENTAL
2º ano
,

INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
Faremos um encontro com OS PAIS e/ou RESPONSÁVEIS: dia 6 de fevereiro - quinta-feira - às
18h30min - na sala de aula de seu(sua) filho(a) para apresentação da professora regente. Neste
encontro, ela orientará como acontecerá a primeira semana de aula, os cuidados e olhar atento à
adaptação e regras de convívio. Poderá também tirar dúvidas sobre o contraturno. Contamos neste
dia com a entrega de todos os materiais da lista - IDENTIFICADOS.
Início do ano letivo: 10 de fevereiro de 2020.
Atenção, Pais e/ou Responsáveis!
Antes de comprar os itens desta lista, verifique a possibilidade de reaproveitar materiais existentes
em casa. A ideia é usar o que sobrou do ano passado, mas que esteja em bom estado. Prezar
também pela simplicidade e pela qualidade. Acreditamos que estas são atitudes de preservação
ambiental, redução de consumo e economia - tema do ano de 2020 - CARBONO ZERO reconectar é o nosso compromisso.
ITENS
. mochila + lancheira
. agenda da Escola
. penal/estojo
. borracha
. apontador
. cola em bastão
. tesoura resistente
. lápis de escrever
. pasta fina

QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:
IDENTIFICADOS (NOME E NÍVEL)
OS MATERIAIS ABAIXO FICARÃO SEMPRE NA MOCHILA DO ALUNO
Mochila escolar grande que comporte: pasta polionda (solicitada na lista) + um estojo +
lancheira.
Uso obrigatório. A agenda deverá ser vistada pelo responsável todos os dias.
01 unidade - que comporte o material de uso diário e individual: lápis grafite, borracha,
apontador, tesoura, lápis de cor e cola bastão.
Quanto mais simples, mais eficiente - ajudará na organização diária da criança.
02 unidades no estojo - borracha branca e macia é a mais eficiente e indicada.
02 unidades com depósito - que ficará no estojo e outro de reserva no armário da turma.
04 tubos - 40 gramas (cada) - 1 ficará no estojo e as demais guardadas no armário da turma.
01 unidade - com nome gravado (IMPORTANTÍSSIMO) - ficará no estojo.
06 unidades - grafite HB ou B - com formato triangular e mina de 4 mm (sem borracha ou
enfeite na ponteira) - dois lápis ficarão no estojo. Os demais ficarão no armário da turma.
01 unidade - para arquivo com elástico - para as tarefas de casa - qualquer cor.

. lápis de cor
. toalha base/jogo americano

01 caixa com 12 cores - os lápis ficarão no estojo - identificados um a um.
01 toalhinha (por dia) para servir como base para o lanche em sala de aula (identificada).

Durante o ano serão solicitados materiais de uso permanente para reposição, conforme a necessidade.
QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:
ITENS
. caderno de linguagem

. caderno de linguagem
. caderno de linguagem
. caderno de linguagem

. caderno quadriculado
universitário
. caderno meia pauta

IDENTIFICADOS COM UMA ETIQUETA NA CAPA (NOME COMPLETO DA CRIANÇA E O NÍVEL)

OS CADERNOS FICARÃO NA PRATELEIRA DE SALA
Importante: seguir as especificações dadas aos cadernos.
01 unidade (brochura) - capa dura - 96 folhas - grande (200x278mm)
sem figura na capa - COR VERMELHA - padrão para Língua Portuguesa
01 unidade (brochura) - capa dura - 48 folhas - grande - (200x278mm)
sem figura na capa - COR VERDE - Ciências da Natureza
01 unidade (brochura) - capa dura - 48 folhas - grande - (200x278mm)
sem figura na capa - COR AZUL - Ciências Humanas - Geografia
01 unidade (brochura) - capa dura - 48 folhas - grande - (200x278mm)
sem figura na capa - COR AMARELA - Ciências Humanas – História
01 unidade (espiral) - com margem - capa dura - 96 folhas - detalhe:  7 por 7 mm Matemática
Evitar comprar caderno cujos quadriculados são impressos com traços fortes e escuros e/ou
com folhas destacáveis.
01 unidade (espiral) - horizontal - 40 folhas - (275x200mm) - gramatura 150g/m²
IMPORTANTE: trazer o mesmo usado no 1º ano - para continuidade.

Respeitar as medidas, quantidades e cores indicadas para os materiais, pois tais indicações têm motivação
pedagógica. O mesmo vale para o número de folhas dos cadernos.
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QUANTIDADE / ORIENTAÇÕES:
ITENS
. pasta fichário/arquivo

IDENTIFICADOS (NOME COMPLETO DA CRIANÇA E O NÍVEL)

OS CADERNOS FICARÃO NO ARMÁRIO DE SALA
01 unidade - para arquivar as atividades trimestrais. Sugestão: pode ser adquirida na
secretaria da escola ou similar com as medidas 33 X 25 X 05 - com plásticos para fichário com
4 furos + 20 plásticos.

. caneta hidrográfica

02 unidades - cor preta - 4,0mm - 850 - Júnior Pilot - identificada.

. pote de têmpera guache

01 pote - 250 ml - sugestão de cores: verde ou azul.

. pote de tinta acrílica

01 pote - 250 ml - sugestão cores variadas.

. cola líquida
. jogo de Tangram

02 tubos - 90 gramas (cada).
01 jogo - em madeira ou e.v.a.

. giz pastel

01 caixa - oleoso - com 12 cores.

. canetinhas hidrográficas

01 jogo com 12 cores - identificadas uma a uma.

. etiqueta adesiva

10 unidades - cor branca (simples) - sem imagem.

. massinha de modelar

01 embalagem com 12 cores.

. régua
. aquarela
. papel sulfite

01 unidade - 30 cm - plástico transparente.
Importante: não pode ser a régua maleável/flexível.
01 jogo - solúvel em água - paleta com cores vivas.
100 folhas - A4 - gramatura 75 g/m² - folhas brancas.

. papel tipo creative paper

02 blocos - A4 - gramatura 120 g/m² - folhas coloridas.

. papel tipo kraft

01 pacote - A4 - gramatura 200 g/m² - cor parda.

. papel canson escolar

01 bloco - A3 - gramatura 120 g/m² - folhas coloridas.

. camiseta usada

01 camiseta tamanho “P” adulto para o trabalho com tinta/argila.

Cuidado ao comprar os livros didáticos pela internet porque muitas vezes vendem livros já preenchidos ou
do professor.
Os livros de literatura poderão ser adquiridos com os alunos que foram para o 3º ano e que queiram vender
seus exemplares.
LIVROS DIDÁTICOS - 2º ano

DISCIPLINA

CAPA

LÍNGUA PORTUGUESA - PROJETO
PRESENTE - 5ª EDIÇÃO
ISBN: 9788516119294
Débora Vaz
Elody Nunes Moraes
Rosângela Veliago
EDITORA MODERNA
CONJUNTO FAÇA MATEMÁTICA SABER
– 2016
ISBN: 7898592135346
Kátia Stocco Smole
Maria Ignez Diniz
Vlademir Marim
EDITORA FTD

Língua Portuguesa

Matemática

São dois livros:
Parte 1 e Parte 2

BRICK BY BRICK 2
Hilani Mercadante
Viviane Kirmeliene
EDITORA STAND FOR (representante
FTD), 2017

LITERATURA - 2º ano
MARIETA, A IMBATÍVEL
Martine Murray
EDITORA GIRAFINHA

Inglês

DESCRIÇÃO
CONTO DE AVENTURA - Nesse livro a personagem principal é a imaginação
'arquieletrizante' de Marieta, uma menina inventiva que se diverte
transformando sua casa, sua família e seus amigos em personagens e
cenários de grandes aventuras.

2

TARTUFO
Eva Furnari
EDITORA MODERNA
FELPO FILVA
Eva Furnari
EDITORA MODERNA

CONTOS DE FADAS
Apresentação de Ana Maria
Machado
Livro de Bolso de Luxo
EDITORA ZAHAR

NARRATIVA - De vez em quando, todo mundo tem uma nuvem negra sobre a
cabeça, isso é normal. A nuvem negra do Príncipe Ferdinando, porém, era
demais, era muito atacada, muito estressada. E quem cuidava dela era o
pobre Bobo da Corte, Tartufo. Ele cuidava muito bem da nuvem, mas só fez
isso até o dia em que ele próprio teve uma crise horrorosa, a crise caracol.
NARRATIVA - Essa é a história do Felpo, um coelho poeta um pouco
neurótico. Um dia, ele recebeu a carta de uma fã que discordava dos seus
poemas, a Charlô. Ele ficou muito indignado e isso deu início a uma troca de
correspondências entre eles. O livro conta essa história de maneira divertida,
usando os mais variados tipos de texto, como poema, fábula, carta, manual,
receita e até autobiografia, permitindo, assim que o leitor entre em contato
com as diversas funções da escrita.
CONTOS DE FADAS - São ao todo 26 contos de Grimm, Perrault e Andersen,
entre outros, enriquecidos por centenas de notas que exploram suas origens
históricas e complexidades culturais e psicológicas, além de uma
apresentação, elaboradas por Maria Tatar, eminente autoridade no campo do
folclore e da literatura infantil.

Alguns esclarecimentos:


TODOS OS MATERIAIS NECESSITAM DE IDENTIFICAÇÃO. ELES SERÃO CONFERIDOS UM A UM PELA
PROFESSORA NA PRIMEIRA SEMANA DE AULA.
Importante: Pedimos que todos os itens da lista sejam entregues no mesmo dia (06/02) – data da reunião de pais.
A qualidade do material escolar influi em um bom resultado no trabalho do aluno.

Qualquer dúvida, entrar em contato com a escola - (41) 3027-2744
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