LISTA DE MATERIAL ESCOLAR
2º ANO ENSINO FUNDAMENTAL - 2022
LIVROS DIDÁTICOS
• Apostila de Ciências
(elaborada pela escola, adquirir no início do ano)

CIÊNCIAS

• Sem Abelha, Sem Alimento - Caderno de atividades para Educação Ambiental
Aut. Rosane M.G. Peruchi e Lionel S.Gonçalves - Ed. Funbio - 2º ed.
(pode adquirir na escola).

HISTÓRIA E
GEOGRAFIA

• Apostila de História/Geografia
(elaborada pela escola, adquirir no início do ano)

• Apostila de Língua Portuguesa elaborada pela escola

LÍNGUA
PORTUGUESA

(adquirir no início do ano)

• Caderno de Atividades de Língua e Linguagem
(elaborado pela escola, adquirir no início do ano)

• Caderno de Atividades de Matemática
(elaborado pela escola, adquirir no início do ano)

MATEMÁTICA

• Aprender Juntos - Matemática - 2º Ano – Aut.: Roberta Taboada e Angela
Leite – Editora S.M. – 6ª edição - De acordo com a BNCC
(adquirir pelo link que será disponibilizado pela escola)

• Minidicionário da Língua Portuguesa, com reforma ortográfica-Aurélio
Buarque de Holanda - Edit.Positivo
(Pode ser a versão com acesso digital)

DICIONÁRIO

OU
• Míni Houaiss Dicionário da Língua Portuguesa. Integralmente adaptado à
reforma ortográfica – Antonio Houaiss – Objetiva, distribuição Edit.
Moderna.

LIVROS DE LITERATURA

ISBN 9788574064123

• Minhas fábulas de Esopo – Michael Morpugo e Emma C. Clark
Editora Cia das Letrinhas.

ISBN 9788525061669

• Reinações de Narizinho – volume 2 – Monteiro Lobato.

• O Saci – Monteiro Lobato – Ed. Globo.
ISBN 9788525061683

OU

ISBN 9788525062130

• O Saci – Edição Especial - Monteiro Lobato - Ed. Biblioteca Azul

LIVRO PARADIDÁTICO
As especificações do livro de leitura a ser adquirido serão enviadas individualmente, por email, para cada aluno.

Qt. MATERIAL DE ARTES 2º ANO - 2022
01

Anilina (base de álcool) qualquer cor

01

Bloco de papel desenho A3 branco, 20 folhas 297 x 420mm - 150g/m2

01

Borracha verde macia para desenho

01

Conjunto de 12 cores de giz cera jumbo

01

Conjunto de aquarela 12 cores (pastilhas em estojo rígido. Sugerimos Faber Castell)

01

Eco lápis para desenho 6B de madeira reflorestada

01

Eco lápis para desenho HB de madeira reflorestada

02

Envelopes brancos 37 x 47 cm

01

Folha de EVA branco

02

Folhas de papel celofane, 1 verde e 1 azul

02

Folhas de papel laminado dourado

50

Folhas de papel sulfite A3 (40 g)

01

Massa de modelar com argila 500g

03

Pinceis chatos, nº 4, nº 8 e nº 18

01

Placa de papelão paraná nº 120 – 520 g/m2 (80cm x 100cm)

03

Potes de guache 500ml, 1 vermelho, 1 verde e 1 azul. Sugerimos Acrilex, as outras são aguadas.

01

Tela para pintura tamanho 30x40 (marcar o nome atrás da tela, na madeira)

01

Tubo de cola líquida 110 g

01

Tubo de cola líquida 500 ml Cascorez

Qt. MATERIAL DE SALA 2º ANO - 2022
01

Agenda com uma página inteira para cada dia do mês.

03

Apontadores com depósito grande

02

Bloco A4 colorido 120g/m2 210mm x 297 mm

01

Bloco de folha pautada para fichário (tamanho sulfite), sem desenhos

01

Bloco de papel A4 branco escolar– 20 folhas 120 g/m2 210 mm x 297mm

06

Borrachas macias

01

Caderno de desenho de 100 folhas (capa dura) sem folhas de seda

01

Caderno brochurão de capa dura, cor preta, 48 folhas

03

Cadernos brochurão de capa dura, 2 vermelhos, 1 azul, com 96 ou 98 folhas

01

Caixa de lápis de cor (24 cores)

01

Calculadora simples

01

Caneta marca texto amarela

01

Canetinha preta fina de ponta porosa para uso pessoal

01

Estojo com três divisões p/canetinhas, lápis de cor, lápis, borracha e apontador.

01

Flauta doce modelo germânico da marca Yamaha, com nome gravado (somente alunos novos).

01

Folhas de papel sulfite OFÍCIO 2 (tamanho: 21,59 x 33,02cm) Chamex, Report ou Copimax
(Este é o padrão utilizado nas atividades, solicitamos a gentileza de manter a medida especificada)
Fone de ouvido simples para uso individual

02

Gibis (revistas em quadrinhos)

300

01

Jogo de caneta hidrocor (12 cores)

20

Lápis grafite nº 2

01

Metro de contact transparente

01

Pasta catálogo preta c/50 plásticos grossos para folha ofício 2 (somente alunos novos).

04

Pastas de trilho tamanho ofício 2 (21,59 x 33cm), 2 vermelhas, 1 azul, 1 amarela

01

Régua 15 cm

02

Rolos de papel crepom

01

Squeeze com nome gravado (item indispensável)

01

Tesoura de cabo preto sem ponta com nome gravado

OBSERVAÇÕES
01.

Todo o material deve ser etiquetado com o nome do aluno. Materiais que sobraram do ano anterior poderão
ser reutilizados.

02.

Entrega do material dia 19 de janeiro de 2022 – 4ª feira.
- Período da Manhã – 9h às 11h
- Período da Tarde – 14h às 16h

03.

É importante entregar o material na data acima, para a devida organização na sala.
As atividades com o material didático terão início a partir da 1ª semana de fevereiro.

04.

INÍCIO DAS AULAS DIA 25/01/2022 – 3ª feira

