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LISTA DE MATERIAL: 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL - 2019













8 cadernos pequenos (não espiral) capa dura;
2 blocos pequenos com linhas;
1 pasta para guardar os trabalhos (deve ficar dentro da mochila);
2 pacotes de folha colorida (não reciclada com cores variadas);
1 pacote de folhas de ofício brancas (A4);
2 borrachas , 1 apontador, 1 caixa de lápis de cor;
2 lápis pretos;
4 colas bastão (grandes);
1 régua pequena (15 cm ou 20 cm)
1 tesoura sem ponta;
1 revista para recorte (por favor, observar o conteúdo das revistas, para que seja adequado ao uso escolar);
Material dourado (mandar em um pote plástico com tampa e identificado, pois a caixa rasga com o manuseio
constante).
 Sugerimos o uso de um único estojo para melhor organização da mesa de trabalho.
Artes:
 1 pacote de folhas de desenho;
 1 pote de tinta guache (cada aluno uma cor);
 1 pincel nº 14 ou 16;
 lixa na cor preta;
 1 caneta de mapa na cor preta (ponta fina);
 Canetinhas hidrocor.

Todo material deverá ter identificação.
Livros a serem adquiridos para leitura:
1° bimestre: Será adquirido na escola onde receberemos a visita do autor do livro.
2º bimestre: Minha camisa amarela de flanela – Luís Dill.
3º bimestre: Diversidade – Quinteto Editorial – Tatiana Belinky.
4º bimestre: Entre Nuvens – Brinque Book – André Neves.
Livros a serem adquiridos para as oficinas
Espanhol: Nuevo Bienvenidos – Español para niños y niñas 2 – Edição
nova (capa amarela) Autores: Gladys Salinas Carvajal/Enrique Martin- Ed. FTD

Inglês HOP UP 2– Mady Musiol, Magaly Villarroel, Carlos Contow – StandFor – 1ª edição – São Paulo.
Editora FTD, 2014 (O CD que acompanha o livro pode ser retirado e não
precisa ser enviado à escola)
1 caderno pequeno (48 folhas).

