LISTA DE MATERIAL - 2017
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
-

PORTUGUÊS:
- Livro didático: Projeto Ápis – Língua Portuguesa – 2ª Edição – 2014
Autoras: Ana Trinconi, Terezinha Bertin e Vera Marchezi
Editora Ática – São Paulo
Livro Paradidático:
Ciranda do ABC
Autor: Phylles Reily
Ed. Papirus
-

-

4 Revistas “Picolé” (identificadas com o nome do aluno)
Trazer 3 gibis novos

Escolher dois livros das Coleções abaixo para a Biblioteca de Sala:
 Série “Marcelo Marmelo Martelo” – Ruth Rocha – Ed. Salamandra
 Coleção “Pequenos e Sabidos” – Pedro Bandeira – Ed. Moderna
 Coleção “Ai, que medo!” – Ed. FTD
 Coleção “Conta de novo” – Ed. FTD
 Coleção “Primeiras Histórias” – Ed. FTD
 Coleção “Conversas sobre Cidadania” – Ed. FTD
 Coleção “Ciranda” – Cláudio Martins – Ed. Dimensão
 “De 100 não passa!” – Branca Maria de Paula – Ed. Dimensão
 “Castelos, princesas e babás” – Leo Cunha – Ed. Dimensão
Observações:
- Ao longo do ano, será solicitada a aquisição de gibis e livros de literatura para trabalhos de acordo com o
conteúdo desenvolvido no período.
- Os livros escolhidos devem estar de acordo com a faixa etária em questão.

-

MATEMÁTICA:
- MATEMÁTICA – PROJETO ÁPIS - 2º ano
2ª edição – São Paulo - 2014
Autor: Luiz Roberto Dante
Editora: Ática

-

GEOGRAFIA
. Trilhas para a Geografia – Espaço e Tempo – 2º ano
Autora: Janine Giséle Le Sann
Editora: Dimensão
. Porta Aberta – 2º Ano – Edição Renovada
Autora: Mirna Lima
Editora: FTD – São Paulo – 2014

-

CIÊNCIAS
. Projeto Ápis: Ciências – 2º ano – 2ª edição - 2014
Autor: Rogério Gonçalves Nigro
Editora: Ática

-

HISTÓRIA
. Material produzido pelas professoras

-

OS DEMAIS LIVROS PARADIDÁTICOS SERÃO ADOTADOS NO DECORRER DO ANO LETIVO

MATERIAL INDIVIDUAL [Favor marcar todo o material individual com nome do(a) aluno(a)]
- 01 caderno de 60 folhas - pauta comum (grande) para Matemática – vertical – Capa cartão suprema
- 01 caderno de 60 folhas - pauta comum (grande) para Português – vertical – Capa cartão suprema
- 01 caderno de 48 folhas – pauta comum (grande) para Religião – vertical;
- 01 caderno de 60 folhas – pauta comum (grande) para História/Geografia – vertical;
- 01 caderno de 60 folhas – pauta comum (grande) para Ciências - vertical - Capa cartão suprema
- 01 caderno de 80 folhas – pauta comum (grande) para Fatos – vertical – capa cartão suprema
- 01 caderno de 48 folhas – pauta comum (grande) para Produção de Texto – vertical – capa cartão suprema
- 02 cadernos de 60 folhas – pauta comum (grande para Dever de Casa - vertical – capa cartão suprema
Obs.: Os cadernos não deverão ser em espiral nem conter decoração nas páginas.

- 01 ábaco ABERTO (cf. modelo), de preferência de madeira
- 01 pasta de plástico transparente – com elástico (fina) – para Deveres
- 01 estojo completo contendo: 01 caixa de lápis de cor, 02 borrachas, 04 lápis pretos, 01 cola bastão,
01 apontador, 01 tesoura pequena (sem ponta); 01 régua de 20cm; 01 caneta marcador de texto – amarelo (esse
material deverá ser reposto, sempre que necessário).
- 01 pacote de palitos de picolé
- Material dourado individual (madeira)
MATERIAL COLETIVO
- 01 pacote de folha A4 – 75g – 210mm x 297mm – cores luminosas
- 02 lápis pretos;
- 01 borracha;
- 01 apontador;
- 01 tubo de cola bastão;
- 01 conjunto de canetas hidrográficas coloridas;
- 01 rolo de barbante;
- 50 olhos móveis (tamanho médio);
- 50 g de miçanga (tamanho médio ou grande);
- 01 pacote de EVA – folha A4 – cores variadas.
MATERIAL PESSOAL (Marcar todo o material pessoal com o nome da criança) – para uso diário
- 01 guardanapo de pano;
- 01 squeeze (garrafa para água);
- 01 escova de dente;
- 01 tubo de creme dental.
OBSERVAÇÕES:
- No primeiro dia de aula trazer todos os cadernos e o estojo.
- É com bastante observação e critério que organizamos cada classe. Pedimos aos pais apoio, confiança e
acolhida.
- O USO DO UNIFORME COMPLETO é OBRIGATÓRIO PARA TODAS AS ATIVIDADES NA ESCOLA.
Calçado: tênis ou sandália preta ou de cor neutra, preferencialmente. Meias brancas.
- O material de uso pessoal (toalha de mão, guardanapo, escova de dente, creme dental, garrafinha e estojo)
deverá vir diariamente na mochila e/ou lancheira.
- Sugerimos encapar os cadernos e livros com plástico. O nome do aluno e da disciplina deverão ser colocados na
capa.
- As orientações sobre a entrega de todo o material dos alunos serão repassadas em sala de aula pela
Coordenadora da série/professora
Início das atividades para o 2º Ano do Ensino Fundamental: 01 de fevereiro de 2017.

