2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL - 2019
Cadernos e folhas:
 1 caderno brochurão (sem espiral), grande, capa dura, 96 fls, sem pauta.


1 caderno brochurão, 60 fls, com pauta numerada - 1/2/3
PARA ALUNOS VETERANOS: não é necessário adquirir novos cadernos. Dar continuidade aos cadernos do 1º ano,
mantendo a capa ilustrada e os registros.
PARA ALUNOS NOVATOS: os cadernos acima devem ser encapados APENAS com papel kraft grosso. Após o
trabalho artístico feito na escola deverá ser encapado novamente com contact. Etiquetar na contra capa.

 1 caderno brochurão (sem espiral), grande, capa dura, 96 fls, com pauta, sem numeração.
 1 caderno de desenho grande, de capa dura, sem folha de seda, espiral, 96 fls.
PARA ALUNOS VETERANOS E NOVATOS: esses dois cadernos devem ser encapados APENAS com papel kraft
grosso. Após o trabalho artístico feito na escola deverá ser encapado novamente com contact. Etiquetar na contra
capa.
 200 folhas de papel branco, 75g, tam. A4

Pastas:


1 pasta de plástico, com elástico (tipo Brasil).



2 pastas trilho, de plástico (com gancho de plástico).



1 pasta fichário com 4 argolas (tamanho A4) organizada com 60 plásticos resistentes.



1 pasta catálogo com 50 plásticos resistentes (mais grossos) e fáceis de manusear.
Obs: Reaproveitar a pasta do 1º ano, mantendo todos os textos já arquivados e acrescentando os plásticos.

Estojo completo:


4 lápis pretos com borrachinha na ponta (não é permitido lapiseiras);



2 borrachas simples;



1 apontador simples (com depósito);



1 régua (30 cm);



1 caixa de lápis de cor com 24 unidades;



1 caixa de Oil Pastel com 12 cores;



1 tesoura (com nome e sobrenome gravados);



1 cola em bastão;



1 caneta marca-texto;



2 canetas hidrográficas (preta), ponta fina.

OBS.: Sugerimos um estojo simples e/ou um saquinho à parte para colocar as caixinhas de lápis de cor e Oil Pastel.

Agenda
ATENÇÃO: Com espaço de página inteira por data. Tamanho aproximado: 14x20 cm.

Revista:


1 revista em quadrinhos (nova).

Livros:


Cruzadinhas/Desafios ortográficos 1 (capa rosa) - Iêda Maria Luz Brito – Editora Balão Vermelho;



Caderno Ditado Cruzado nº 1 e 2 – Iêda Maria Luz Brito – Editora Balão Vermelho;



Dicionário Global Infantil Ilustrado- Silveira Bueno- Editora Global (mesmo utilizado no 1º ano);



Matemática: Ligados.com – 2º ano – Autores: Daniela Padovan e Ivonildes Milan. Editora: Saraiva;



Livro: “Brasil 100 palavras” – Gilles Eduar – Ed. Companhia das Letrinhas;



4 livros de literatura por ano (indicação da escola).

Material de apoio para ficar em casa:


1 baralho;



3 dados;



2 cartelas de dinheiro “fantasia” para brincadeira;



200 palitos ou fichas de cores variadas.

OBS:


Todo o material deverá ser etiquetado, inclusive o material do estojo.



Os livros devem ser encapados com plástico transparente e incolor e etiquetados com letra de imprensa
maiúscula.

OBS.:  INÍCIO DAS AULAS: 04 DE FEVEREIRO DE 2019.
 TELEFONE PARA CONTATO: (31) 3194-2400

DESEJAMOS A TODOS UM ANO NOVO REPLETO DE
REALIZAÇÕES E ALEGRIAS!

