LISTA DE MATERIAL 2018 - 2º ANO
Senhores pais, bem-vindos a 2018.
Com o objetivo de garantir, sempre, um ensino de qualidade, aliado ao prazer de aprender, explorar e ampliar o
potencial dos alunos, relacionamos abaixo alguns materiais a serem utilizados em aula durante o ano letivo.
MATERIAIS PARA SEREM ENTREGUES NA ESCOLA NO PRIMEIRO DIA DE AULA
Para uma melhor organização, solicitamos que os materiais sejam entregues no primeiro de aula, dia 31 de janeiro.







300 folhas de papel sulfite A4 210 x 297 de gramatura 75g./m2 - branco;
1 Caixa de 12 cores de massa para modelar;
2 folhas de plastificação A4;
1 Bloco de papel para desenho tamanho A3 de gramatura 140g./m - branco;
1 Bloco de papel para desenho tamanho A4 de gramatura 180 g./m2 - 8 cores;
2 Potes de guache 250 ml, sendo 1 preto e 1 branco.
PERMANECER NA MOCHILA:










1 Agenda Escolar atual (com 1 folha por dia – com data e linhas maiores – sugestão 130 x 188m).
1 Caderno brochura grande de capa dura de 50 folhas;
1 Caderno de desenho A3 a ser adquirido na loja virtual www.notado.com.br (pode ser o mesmo do ano anterior);
1 Pasta de cor cristal com 30 plásticos A4 com 4 furos (225mm x 300mm);
1 Pasta de cor cristal com 45 plásticos A4 com 4 furos (225mm x 300mm);
1 Pasta de plástico com elástico na cor vermelha;
1 Pasta de plástico com elástico na cor azul;
Estojo com material de uso diário:
 1 Caixa de lápis de cor – 12 cores;
 1 Cola bastão pequena;
 1 Tesoura sem ponta;
 2 Lápis grafite pretos nº 2;
 2 Borrachas macias;
 1 Apontador com depósito;
 1 Régua de 15 cm;
 1 Caneta marca- texto;
 1 Jogo de caneta hidrocor de 12 cores.
OBSERVAÇÕES:
 De acordo com o trabalho realizado nas aulas de Arte, poderão ser solicitados outros materiais durante o
ano letivo;
 Todo material deverá ser identificado pelos pais com o nome do aluno. A escola não se responsabilizará
por materiais que forem enviados sem identificação;
 Os materiais de uso diário devem ser repostos no decorrer do ano.

Possuímos parceria com: loja virtual www.notado.com.br
SARTEC – 3934-1666 / TANBY – 3878-7444 / Saraiva – 3519-4480

Papelaria

LIVROS DIDÁTICOS 2018 – 2º ANO

Título

Autor

Editora

Língua Portuguesa – Projeto Presente - 2º ano - 4ª Edição

Débora Vaz / Elody Nunes Moraes e Rosângela
Veliago

Moderna

Daniela Padovan e Ivonildes Milan

Saraiva

Mario Herrera e Christopher Sol Cruz

Pearson

Matemática – Ligados.com - 2º ano - 2ª Edição
BIG ENGLISH 1 - Student Book with MyEnglishLab - VL 1

 Apostila de Caligrafia personalizada a ser adquirida na loja virtual www.notado.com.br.
 Licença de uso da Plataforma MATIFIC a ser adquirida exclusivamente na loja virtual www.notado.com.br.
Para maiores informações sobre a plataforma acesse: (https://www.matific.com/bra/pt-br/about).

LIVROS PARADIDÁTICOS 2018 – 2º ANO

Título

Autor

Editora

1. Marcelo, Marmelo, Martelo e outras histórias

Ruth Rocha

Salamandra

2. Drufs

Eva Furnari

Editora Moderna

Neil Philip

Companhia das Letrinhas

3. Volta ao Mundo em 52 histórias

Observação: Os livros paradidáticos devem ficar em casa, avisaremos com antecedência o momento de trazer para a
escola.

Parceria de livros: Possuímos parceria com as seguintes empresas:
DISK LIVROS: (12) 3935-1335 / SARAIVA Center Vale (12) 3519-4480

