LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2018 – 2º ANO – ENS. FUND. I
MATERIAIS DE USO PESSOAL
→ 06 cadernos brochurão/ grande/ capa dura/ encapado
(96 folhas cada)- cadernos de: Português; Matemática;
História; Geografia; Ciências; Produção de texto& Literatura.
→ 02 cadernos brochurão/ grande/ capa dura
( 48 folhas cada) para Música e Ens. Religioso.
→ 1 Flauta Doce Germânica
→ 01 estojo ou bolsinha completa ( lápis nº 02, apontador,
borracha, caneta marca texto, tesoura sem ponta,
lápis de cor, régua de 30 cm, cola branca e canetinhas)
→ 01 dicionário da Língua Portuguesa - Nova Ortografia
→ Uma sacolinha de TNT (dessas que têm em caixas
de sapatos) com o nome da criança contendo: 1 pacote
com 100 palitos de picolé e 2 dados.
→ 01 caderno de desenho espiral, capa dura, 48 folhas.
→2 folhas de papel colorset
→ 01 folha de cartolina branca
→ 02 vidros de tinta guache pequeno (cores diferentes)
→ 01 folha de EVA com brilho/glíter
→ 01 folha de EVA comum.
→ 01pacote de folhas filipinho.
→ 100 folhas de papel sulfite.

04 LIVROS DE LITERATURA
1º bimestre: A família de Marcelo
– Autora: Ruth Rocha - Editora: Salamandra
2º bimestre: Kiko e o Tamanduá
– Autor: Ademar Pinto Coelho - Realização: Clesi
3° bimestre: O peixinho e o sonho
- Autora: Regina Siguemoto – Editora: Formato
4º bimestre: Se criança governasse o mundo
Autor: Marcelo Xavier - Editora: Formato

GRAMÁTICA
Marcha Criança – Ensino Fundamental – 2º ano – Autores: Mª Teresa Marsico, Mª
Elisabete Martins Antunes e Armando Coelho de Carvalho Neto – (Conforme o Acordo
Ortográfico) – Editora Scipione.
Obs. Todo material e livros deverão estar com etiquetas informando: O nome e a turma do
aluno. Solicitamos, também, a identificação do nome da criança no uniforme, para nos ajudar
em caso de perda ou troca.

