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Lista do Material para 2019

Atenção:



2º Ano - Ensino Fundamental I
Livros:
Língua Portuguesa: Porta Aberta – 2º ano – FTD. Edição 2014
Autoras: Isabella Carpaneda e Angiolina Bragança.
Matemática: Porta Aberta – 2º ano – FTD. Edição 2014
Autores: Marília Centurión, Júnia La Scala, Arnaldo Rodrigues.




No dia 08/02/2019 (6ª feira) haverá reunião para pais dos alunos do 2º ano.
Horário: 08 horas (turno matutino) e 14 horas (turno vespertino).
Sugestão: Nesse dia os pais e/ou responsáveis poderão trazer os materiais de
seu(sua) filho(a) já, devidamente, identificados.
Venda de livros no colégio: 10 e 11 de dezembro
Início das aulas: 11 de fevereiro de 2019 (2ª feira)

Ciências: Aprender Juntos - 2º ano – SM – 6ª Edição/2017
Obra coletiva.

Observações quanto ao peso da mochila escolar:
 Nas turmas do Ensino Fundamental I existem armários para guardar parte dos
materiais didáticos;

Ensino Religioso: Crescer com alegria e fé – 2º ano – FTD - 2ª Edição/2018
Autoras: Ednilce Duran e Glair Arruda.



Projetos de Leitura: 1º Semestre: O mundo mágico das cores para colorir. Valério Mattos.
Manuscritos Editora.
2º Semestre: Brinquedos e brincadeiras. Roseana Murray. Editora FTD.





Cadernos:
03 brochuras pequenos 48 folhas: Inglês (1), Música (1), Leitura (1)
04 brochuras grandes 96 folhas: Produção Textual (1), História/Geografia/Ciências (1), Atividades
(1), Deveres (1)
01 grande para desenho
Os cadernos podem ser de capa dura. Se forem brochura simples devem ser encapados. Todos
devem ter etiquetas devidamente preenchidas.
Material de apoio:
01 bloco de folhas para fichário, 01 apontador, 02 borrachas macias, 01 caixa de lápis de cor, 01
estojo de canetinhas hidrocor (12 cores), 05 lápis pretos nº 2, 01 pasta com elástico, 01 régua de
30 cm, 01 tesoura sem ponta, 03 tubos de cola em bastão, 01 tubo de cola líquida, 01 caixa de giz
de cera pequena, 01 régua com desenhos de formas geométricas. 01 Gibi. Alunos novos: 01 flauta
marca YAMAHA barroca.
Observações:
1. Os pertences do aluno: material escolar, lancheira, potes, mochila, casaco, deverão ser
identificados com o nome completo do aluno.
2. Outros materiais necessários para o desenvolvimento de atividades na disciplina de Artes e/ou
outras serão solicitados durante o ano letivo.



Na elaboração do horário das aulas, sempre que possível, observa-se a quantidade de
material didático necessário;
Utilizar, preferencialmente, uma mochila de rodinhas;
Observar o horário das aulas para trazer somente os materiais necessários;
Observar os materiais que são colocados na mochila, evitando brinquedos e outros
utensílios desnecessários para as tarefas escolares;
Utilizar caixa de lápis de cor com 12 cores.

