2º ano - Ensino Fundamental
LISTA DE MATERIAL 2019

MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL
01 estojo de higiene pessoal (creme dental, escova de dente e fio dental)
MATERIAL DA MOCHILA
01 caixa de lápis de cor com 12 unidades (grande)
01 estojo de canetinha hidrocor com 12 unidades
01 tesoura tamanho médio sem ponta (tramontina ou mundial)
01 régua 30 cm
02 lápis (preto)
01 borracha
01 apontador
01 estojo escolar (com nome)
01 tubo de cola branca líquida com 40 gramas
01 tubo de cola em bastão Pritt
01 caixa de giz de cera (grande) com 12 unidades
01 garrafinha de plástico para água
MATERIAL DE ARTES
1 pincel tamanho 06
1 bloco de papel canson – formato A3
2 potes de tinta acrílica – branco e preto – 250ml
01 pote de tinta guache – cor preta
02 folhas de papel cartão - branco
1 camiseta velha de adulto com nome (para uso na aula de artes)
MATERIAL GUARDADO EM SALA DE AULA
01 kit de material dourado até 100 peças
04 cadernos (grandes) para Língua Portuguesa, Matemática, Ciências e Integração Social (brochura - 96 folhas/capa dura)
01 caderno grande para filosofia (brochura, 48 folhas, capa dura)
01 caderno de desenho grande para Inglês (48 folhas/capa dura – pode ser o do ano anterior)
01 caderno grande – capa dura – 96 folhas para Música
01 pasta polionda fina para tarefas
01 resma de papel sulfite A4
01 rolo de fita Kraft marrom 3M
01 bloco de papel colorido “creative paper” c/ 48 folhas
LIVROS:
Literatura: No baú da memória revirando a história. Luiza de Maria. Ed. F.T.D
O mágico de Oz. L. Frank Baum. Adaptação de Luiza Tulchinski. Reencontro Infantil. Ed. Scipione
O livro dos Pontos de Vista – Ricardo Azevedo – Ed. Ática
Fábulas de Esopo – Jean de La Fontaine – adaptação
Matemática: A conquista da Matemática. Giovanni e Giovanni Junior. 2º Ano. 1ª edição. Ed. FTD - 2015/Edição Renovada
OBSERVAÇÕES
1. O material de higiene pessoal e todo o material escolar deverá ser identificado com o nome e turma do aluno.
2. Os materiais guardados em sala de aula e de artes deverão ser entregues na Escola, de 04 a 13 de fevereiro, devidamente
identificados.
3. O livro didático de Matemática deverá ser novo, pois são também usados para anotação de tarefas e exercícios.
4. O uniforme será exigido desde o 1º dia de aula, devidamente identificado, e pode ser adquirido nas seguintes lojas:
Achados e Bordados: Rua Sérgio Rogério Beims, 69, Santa Mônica. (48) 3225.3653 ou 98464.1146
Tetê Uniformes: Av. Madre Benvenuta, 1636, sala 3, Centro Comercial Larice, Santa Mônica. (48) 3228.0208
School Land: Rua Lauro LInhares, 1374 - Trindade (anexo à RACER) (48) 99927.8874

