LISTA DE MATERIAL - 2º ANO (Ensino Fundamental) - 2021
Livros
Projeto Presente – Língua Portuguesa – 5.ed. – 2º ano – Débora Vaz, Elody Nunes
Moraes e Rosângela Veliago (somente caderno de atividades)
Editora Moderna
ISBN: 9788516120146
Nosso livro de Matemática – 2º ano – Celia Maria Carolino Pires e Ivan Cruz
Rodrigues
Editora Zapt
ISBN: 9788564042506
Learn with Us - volume 1 - Class Book
Editora Oxford
ISBN: 9780194908481
Learn with Us - volume 1 - Activity Book with Online Practice
Editora Oxford
ISBN: 9780194909174
Atenção! Não destacar do livro o cartão com o código de acesso online. O cadastro
será feito na escola.
Dicionário ilustrado Houaiss – Instituto Antonio Houaiss
Editora Moderna
ISBN: 9788516104825
(Integralmente adaptado ao acordo ortográfico)

Como? Onde? Por quê? Perguntas e respostas sobre o mundo animal
Editora Girassol
ISBN: 9788574886305
Moral da história – Fábulas de Esopo – Rosane Pamplona
Editora Elementar
ISBN: 9788599306895
O caso do bolinho – Tatiana Belinky
Editora Moderna
ISBN: 9788516105884
Você me chamou de feio, sou feio, mas sou dengoso! – Ricardo Azevedo
Editora Moderna
ISBN: 9788516054052
Nove novos contos de fadas e de princesas – Didier Lévy
Editora Companhia das Letrinhas
ISBN: 9788574062068
Cadernos
✓ 1 caderno universitário pautado, capa dura, brochura, 48 folhas, azul
✓ 1 caderno de desenho tamanho A4, 48 folhas, capa dura (pode ser utilizado
o do 1º ano)
Pastas
✓ 1 pasta - 10s vermelha (álbum de música). Sugestão: Clear Book A4 (pode
ser utilizada a do 1º ano)
✓ 1 pasta - 20s amarela (produção de textos). Sugestão: Clear Book BD

✓ 1 pasta– 20s transparente (projetos). Sugestão: Clear Book BD
✓ 1 pasta com elástico, de PVC transparente – dorso 2 cm (atividades)
✓ 1 pasta com elástico, polionda A4 azul – dorso 3 cm (lição de casa)
✓ 1 pasta azul com ferragem - 24 x 35,5 cm – (avaliação). Sugestão: Clip
File
Observação: As pastas deverão ter a etiqueta de identificação afixada com
contact.
Diversos
✓ 4 lápis grafite ecolápis Grip 2001. Sugestão: Faber Castell (não trazer
lapiseira)
✓ 2 borrachas brancas. Sugestão: Faber Castell (TKPLAST VINIL - 42x21x11
mm)
✓ 1 régua de 15 cm transparente de acrílico
✓ 100 folhas de papel sulfite A4
✓ 2 tubos pequenos de cola bastão. Sugestão: Pritt
Material para deixar na mochila do aluno, dentro do estojo
✓ 1 estojo com 3 zíperes (três repartições) contendo:
✓ 12 lápis de cor (uma caixa)
✓ 2 lápis grafite ecolápis Grip 2001. Sugestão: Faber Castell
✓ 1 tesoura sem ponta. Sugestão: Mundial (com nome gravado)
✓ 1 apontador com depósito
✓ 1 borracha. Sugestão: Faber Castell (TKPLAST VINIL - 42x21x11 mm)
✓ 12 canetas hidrográficas coloridas finas
✓ 1 caneta marca texto amarela
✓ 1 tubo pequeno de cola bastão. Sugestão: Pritt

Agenda e apostilas deverão ser adquiridas pelo site da escola, após o início do
ano letivo.

Atenção:
✓

todo o material deve vir etiquetado com o nome da criança, inclusive as

borrachas, lápis de cor, lápis grafite e canetas hidrográficas;
✓

para evitar o excesso de peso na mochila, pedimos que respeitem os

itens indicados na lista;
✓

durante o ano, poderão ser pedidos livros de leitura, apostilas ou algum

material para trabalhos diversos.

O uso do uniforme é obrigatório nas aulas de Educação Física, nas saídas
para visitas pedagógicas e estudos do meio.

