MATERIAL DE SALA
Colocar em sacola separada e identificada:


















01 garrafa para água (personalizada)
01 tesoura sem ponta inox (com nome gravado)
01 prancheta simples (OBS: trazer do ano anterior)
01 cola branca (90 g)
01 cola em bastão
01 régua 30 cm
01 caixa de hidrocor (12 cores)
01 caixa de giz de cera (tamanho grande)
01 conjunto de lápis de cor (12 cores)
01 caixa pequena de massa para modelar
10 lápis (preto) nº 02
02 apontadores
04 borrachas brancas
01 pacote de papel criativo colorido (A4)
01 agenda escolar simples de folha inteira (evitar figura ou desenho)
02 cadernos (espiral) tamanho ofício para 1 matéria cada (evitar figura ou desenho)
06 classificadores tipo rápido (plástico): 02 vermelhos, 02 azuis, 01 amarelo e 01 verde

Este material será conferido e mantido no estojo pessoal do aluno.









01 caneta marca-texto
01 cola bastão
01 borracha branca
01 apontador
02 lápis (preto) nº 2
01 conjunto de lápis de cor
01 conjunto de hidrocor

MATERIAL ESCOLAR / 2018

 LITERATURA
MARICÁ, MARILÁ E MARICOLÁ
Autora: Maria Heloisa Penteado
Editora: Ática
O FANTÁSTICO MISTÉRIO DE FEIURINHA
Autor: Pedro Bandeira
Editora: Moderna
A CALIGRAFIA DE DONA SOFIA
Autor: André Neves
Editora: Paulinas
A COZINHA ENCANTADA DOS CONTOS DE FADAS
Autora: Kátia Calmon
Editora: Companhia das Letrinhas

MATERIAL PESSOAL
01 estojo com:

2º ANO
ENSINO
FUNDAMENTAL

01 nécessaire com:
 01 creme dental (com nome gravado)
 01 fio dental
 01 escova de dente com estojo protetor

MEU AVÔ PORTUGUÊS
Autor: Manuel Filho
Editora: Panda Books
OBS: Esse livro irá repertoriar o projeto de Ciências Sociais
CONTOS DE FADAS CLÁSSICOS
Recontos de Helen Cresswell
Editora: Martins Fontes
01 DICIONÁRIO
Saraiva Infantil De A a Z: Dicionário da Língua Portuguesa Ilustrado
Editora: Saraiva
05 revistas em quadrinhos

OBSERVAÇÕES:
 Livros, cadernos e pastas deverão estar marcados com o nome e série do aluno (escrito em letra de
forma).
 Sugerimos que as etiquetas dos livros sejam colocadas externamente favorecendo assim, a
identificação.
 Os materiais individuais da nécessaire e do estojo devem ser devidamente personalizados e
renovados de acordo com a necessidade de cada criança.
 Sugerimos simplicidade na aquisição de todo material.
 O material de sala, o de artes visuais, o de culinária, o de música e o de computação devem ser
colocados em embalagens separadas, devidamente identificadas.
 Sugerimos que todo o material solicitado seja entregue no início do ano letivo (na sala do aluno).

CIÊNCIAS NATURAIS
CTC – PLANTAS, ANIMAIS E CICLOS DE VIDA, Experimenta – Educação em Ciências (este projeto será vendido na
secretaria da escola)
CTC – LUZ, SOM, VISÃO E AUDIÇÃO, Experimenta – Educação em Ciências (este projeto será vendido na secretaria
da escola)

 CIÊNCIAS SOCIAIS
SALVADOR A PRIMEIRA CAPITAL DO BRASIL
Autora: Antonietta D’Aguiar Nunes
Editora: Cortez

INGLÊS
INCREDIBLE ENGLISH # 1 (2ND EDITION)
Class Book e Activity Book
Sarah Phillips
Editora: Oxford
01 classificador transparente (com elástico)
01 classificador tipo rápido (plástico)
Book swap – vide anexo

CULINÁRIA
Colocar em sacola separada e identificada:
 01 classificador transparente (com elástico)
 01 caderno pequeno

Observação: Trazer o caderno do ano anterior

COMPUTAÇÃO
Colocar em sacola separada e identificada:
01 Pen drive (mínimo de 1 giga)

Observação: Trazer do ano anterior

ATIVIDADES AQUÁTICAS
 01 touca
 maiô ou sunga
 01 toalha
 01 pente ou escova de cabelo
OBS: Trazer em uma sacola separada, nos dias da aula de Atividade Aquática (o horário da aula será informado
na primeira semana de aula).

ARTES VISUAIS
Colocar em sacola separada e identificada:










01 conjunto de lápis de cor (aquarelável)
01 lápis 2B de desenho
01 régua de 30cm
01 apontador simples
01 borracha branca
01 jogo de pastel seco
01 bloco de desenho – 200G – A3 (com 20 folhas)
01 tela (40 x 40)
1 marcador de tinta permanente (preta)

