Lista de Material 2018 - 2º Ano EF
Material individual (deve conter o nome do aluno):
01 Caderno de desenho grande (Alemão)
01 Caderno grande brochura. (Inglês)
01 Caderno de desenho grande (Educação Artística)
01 Caderno grande brochura 100 folhas (Atividades)
01 Caderno de Caligrafia (pode ser o mesmo 2017)
01 Caderno brochura pequeno 48 folhas(canto)
01 Caderno pequeno (Ensino Religioso, pode ser o mesmo de 2017)
02 Tubos de cola
02 Borrachas
02 Lápis pretos
01 cx de giz de cera
01 Estojo de canetas hidrocor
01 Caixa de lápis de cor
01 Apontador
01 pasta brasil
01 Tesoura escolar
01 Régua de30cm
01 pote de plástico com tampa (para guardar o material 30cm x 10cm)
01 Bloco de papel Canson colorido
01 Bloco de papel Canson A3 Branco
01 Bloco de papel Canson A4 Branco
01 folha de Cartolina (qualquer cor)
01 pote de massinha de modelar
01 bloco de provas (adquirir na secretaria da escola)
01 Livro de literatura infantil (de acordo com a faixa etária) para a biblioteca da classe. Este livro
será sugerido pela professora no inicio do ano letivo de 2018. A turma irá montar uma biblioteca
na classe, somente com títulos de qualidade. (O mesmo será devolvido no final do ano letivo, ou
doado para o colégio, conforme opção das famílias).
Livros e outros materiais:
1.Dicionário Minidicionário LUFT, editora Ática ou minidicionário Aurélio Buarque de
Holanda Ferreira, editora Nova Fronteira OBS: Nova ortografia (Deixar sempre na mochila).
2. Agenda, que será enviada através do aluno, no início do ano letivo, sendo que a cobrança
será feita através do boleto da mensalidade do mês demarço/2018.
3.Livro de Alemão Tamtam. Editora Huber ISBN:978-3-19-051665-0.
4. Livro de Ensino Religioso: De mãos dadas – Ética e Cidadania. Avelino A. Correa, Amélia
Schneiders, Editora Scipione- 2ºano
5.

Livro de inglês “Shine On! 2 - Student Book With Online Practice Pack 9780194001298”

