LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2019
2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL
Uso diário (identificado com o nome do aluno):
1 caderno (96 folhas – tamanho universitário de capa dura)
1 caderno pequeno (48 folhas – capa dura) para ditado
1 caderno pequeno (48 folhas – capa dura) para Língua Inglesa
1 pasta polipropileno (para temas A4)
1 estojo (emborrachado ou de tecido)
1 lápis de escrever n° 2
1 caixa de lápis de cor (grande com 12 cores)
1 conjunto de hidrocor (com 12 cores)
1 apontador com depósito
1 borracha
1 cola bastão (40g)
1 tesoura sem ponta
1 régua (30cm)
1 caixa arquivo morto papelão 35x13x24
1 garrafinha para água
1 lancheira térmica
1 guardanapo de pano ou toalha (para o lanche)
1 Agenda Escolar (um dia por página)
Sempre repor os materiais à medida que se fizer necessário.
1 almofada PEQUENA (com nome)
1 Avental (para pintura)
1 pincel chato (nº 14)
1 conjunto de tintas (12 cores)
2 caixas de massinha de modelar
1 folha de E.V.A (felpudo ou estampado)
1 pacote de papel criativo (8 cores – tamanho A4)
75 folhas brancas A4 (gramatura 180g)
10 folhas A3 (gramatura 180g)
500 folhas de ofício A4
1 envelope (tipo carta)
2 envelopes pardos (médio)
3 envelopes BRANCOS (A4)
3 sacos plásticos (A4)
2 rolos de papel toalha
1 pote de glitter (qualquer cor)
1 pacote de palito de picolé
1 dado médio
3 gibis novos
3 revistas Picolé
1 jogo compatível com a idade (conforme lista na secretaria)
01 flauta doce Germânica

01 caderno pautado para aula de música

Livros:
Projeto Ápis Matemática, 2º ano. Editora Ática. Autor: Luiz Roberto Dante – versão
reformulada 2018.
Projeto Ápis Língua Portuguesa, 2º ano. Editora Ática. Autoras: Ana Trinconi, Terezinha
Bertin, Vera Marchezi – versão reformulada 2018.
Livro de inglês: Hello! Stage 2. Editora Ática. Autores: Elieti Canesi Morino e Rita Brugin de
Faria – 5ª edição.

*Os livros serão usados a partir do dia 04/03/2019.
Observações:
1)
2)
3)
4)

Todo o material deverá estar devidamente identificado com o nome do aluno.
Os materiais deverão acompanhar o aluno desde o 1º dia de aula.
O uso do uniforme é obrigatório no Colégio Batista.
No decorrer do ano letivo poderão ser solicitados materiais extras e livros de literatura
infantil, de acordo com os projetos desenvolvidos.

*As Editoras Ática e Scipione estarão na escola nos dias
oportunizando a
compra dos livros com desconto. Pagamento com cartão (VISA / MASTER) ou dinheiro.

