
 

LISTA DE MATERIAIS- 2º Ano do Ensino Fundamental l – 2018 

PARA  USO  INDIVIDUAL: 

 2 fotos 3x4 
 2 cadernos grandes com linhas simples, não espiral, 96 folhas (com margem do lado direito de cada página) 
 1 caderno grande de caligrafia (com margem do lado direito de cada página) 
 1 caderno grande com linhas simples, não espiral, com 40 folhas (para aulas de inglês) 
 1 pasta PLÁSTICA com elástico 
 1 conjunto de cola colorida com (6 cores) 
 1 conjunto de  tinta têmpera (6 cores) 
 1 pincel chato n° 10 
 2 tubos de cola grandes (110g) 
 1 caixa de lápis de cor (12 cores) 
 1 conjunto de canetas hidrográficas (15 cores) - fina 
 1 tesoura pequena com ponta redonda 
 1 estojo com:  1 borracha, 3 lápis de escrever e 1 apontador com depósito 
 1 régua de 30 cm (não flexível) 
 100 palitos de picolé e um saquinho de organza para guardá-los 
 1 jogo pedagógico adequado à idade 
 1 livro de história adequado à idade  

LÍNGUA INGLESA:  O livro de Inglês  poderá  ser adquirido no colégio, no dia  21/02/2018, quando  ocorrerá a FEIRA 

DE LIVROS, com diversas  editoras. 

 

Livro: SHINE ON 2 – Student Book & Extra Practice (With Online Practice) 

Autora: Helen Casey 

Editora: Oxford University Press 

 

 

MENINOS: 1 Jogo em Inglês 

MENINAS: 1 livro de leitura infantil em inglês  

LIVRO DE MATEMÁTICA: O livro de matemática  deverá  ser  adquirido no colégio com a Coordenação  Pedagógica, 

a partir do dia 19/02/2018. 

 

Livro: Matemática da Minha Vida 
Autora: Ana Cristina Rangel 
Editora: Neemi 
 

 

 

 

 



 

LIVRO LÍDER EM MIM: O livro Líder em Mim poderá ser adquirido nas Lojas Cometa, ou no colégio, dia 21/02/2018, 

quando  ocorrerá a FEIRA DE LIVROS, com diversas  editoras. 

 

 

Livro: O LÍDER EM MIM – guia de atividades para o 2º ano 

Editora: Ática 

 

 

 

 

PARA USO  COLETIVO: 

 4 sacos plásticos com furos (tamanho ofício) 
 4 sacos plásticos sem furos (tamanho ofício) 
 1 bloco folhas de desenho grandes (A3) 
 20 folhas de desenho brancas 
 20 folhas de desenho coloridas 
 10 folhas de ofício brancas (A4) 
 1 folhas de E.V.A.  
 2 revistas para recorte 
 1 caixa de massa de modelar 
 1 pano multiuso (perfex/assolan...) 
 2 gibis 
 1 fita durex azul 

 
Observações: 

 Os materiais deverão ser entregues no primeiro dia de aula identificados. 

  Identificar todos os materiais de uso  individual. 

 Não dobrar as folhas. 

 Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos projetos. 

 O uso do uniforme é obrigatório e deve ser identificado. Sugerimos bordar o nome do estudante ou 

identificar com uma caneta permanente 

 

 

 


