LISTA DE MATERIAL 2018
2.º ano do Ensino Fundamental
Português

Presente Língua Portuguesa – 2
de Débora Vaz, Elody Nunes
Moraes, Rosângela Veliago
da Editora Moderna

Matemática

Presente Matemática – 2
de Luis Márcio Imenes, Marcelo Lellis,
Estela Milani – da Editora Moderna

Ciências

Todo livro e caderno deve ter
identificação com etiqueta

Presente Ciências Naturais – 2
de Lilian Bacich, Célia R. Carone, Edilson
A. Pichiliani da Editora Moderna

Presente Geografia – 2 de Neuza Sanches
Guelli, Allyson Lino da Editora Moderna
Geografia

História

Inglês

Obras literárias
Projeto Letras
ao redor do
mundo (leitura
compartilhada)
Filosofia

A caminho dos mapas 2 de Graça Maria
Lemos Ferreira e Marcello Martinelli, da
Editora Moderna.

Presente História – 2 de Ricardo Dreguer,
Cássia Marconi da Editora Moderna
Inglês – Kids’ Web – 2.º ano – obra
coletiva concebida, desenvolvida e
produzida pela Editora Moderna –
Richmond
Leitura autônoma
1.º trimestre: Maneco Caneco Chapéu de Funil de Luís Camargo da Editora Ática
2.º trimestre: A Bela Borboleta de Ziraldo e Zélio da Editora Melhoramentos
3.º trimestre: Depois do foram felizes para sempre de Ilan Breman da Ed. Callis
1.º semestre: Fábulas de La Fontaine de La Fontaine, recontado por Fernanda
Lopes de Almeida da Editora Melhoramentos
2.º semestre: No sótão d
 e Hyawin Oram, tradução de Rodrigo Lacerda da
Pequena Zahar
De todas as cores de Nye Ribeiro da Editora Roda & Cia

Material pessoal

Material para
Arte e produção
de trabalhos
plásticos para
demais
disciplinas

3 cadernos universitários brochura costurados (capa dura de 96 folhas)
1 caderno cartográfico grande sem folha de seda nem margem
1 caderno 1/4 brochura 40 fls de caligrafia
1 estojo com 3 lápis de escrever n.º 2, borracha branca macia, apontador com
depósito, 1 caneta marca texto de qualquer cor e régua de 15 cm
1 tubo de cola bastão 20 gr. (que deverá ser reposto quando solicitado)
1 tubo de cola líquida 90gr. (que deverá ser reposto quando solicitado)
1 tesoura sem ponta de boa qualidade
1 caixa de lápis de cor de 24 cores
1 conjunto de canetas hidrográficas de 12 cores
1 régua 30 cm acrílica com nome
1 pasta polionda fina e 3 sacos plásticos grossos para coleta de material avaliativo
(ficará na escola durante o trimestre e voltará às casas para que os pais retirem o
material e a reenviem para coleta do próximo trimestre)
1 camiseta de adulto usada, com nome (para as aulas de Artes)
1 toalhinha de mão com nome
1 calculadora simples com nome
1 pen drive com nome (pendurado em chaveiro que facilite a identificação
2 massas de modelar Soft 500 gr
1 pacote de sulfite A4 c/ 500 fls.
2 revistas para recorte (poderão ser pedidas mais para repor)
1 bloco de Canson A4
1 bloco de colorset textura visual
1 folha de papel paraná
1 esponja para pintura
1 conjunto de aquarela
2 rolos de durex colorido de cores variadas
1 folha de papel camurça marrom
2 folhas de cartolina branca
2 folhas de papel celofane (uma colorida e uma estampada)
10 m de fita de cetim com 5 cm de largura de qualquer cor
1 m de tecido algodão cru
1 pacote com 5 folhas de EVA com brilho/glíter cores sortidas
2 bandejas de isopor usadas em mercados para armazenar frios (para as aulas de
artes)
1 porta retrato (tamanho 20cmx15cm) em MDF
1 caixa (tamanho 15cmx10cm) em MDF
2 gibis novos

Os livros poderão ser comprados na livraria de preferência.
Os livros didáticos terão início de seu uso na segunda semana de aula.
Todo o material poderá ser trazido à escola em 30 de janeiro para que as professoras possam
organizá-los antes do primeiro dia de aula.

