LISTA DE MATERIAL ESCOLAR - 2020
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 garrafinha para água
1 lancheira térmica
1 guardanapo de pano ou toalha (para o lanche)
1 Agenda Escolar 2020 (um dia por página)
Sempre repor os materiais à medida que se fizer necessário.
1 Avental (para pintura)
1 fita durex transparente (larga)
1 pincel chato (nº 14)
1 conjunto de tintas (12 cores)
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)
3 envelopes BRANCOS (A4)
3 sacos plásticos (A4)
2 caixas de massinha de modelar
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
01 jaleco branco manga curta com logo da escola e nome do aluno para o Projeto Pequeno
Cientista.

Livros:
Ápis Matemática 2º ano. Editora Ática. Autor: Luiz Roberto Dante. 3ª edição. 2018. ISBN
9788508184774.
Ápis Português 2º ano. Editora Ática. Autoras: Ana Trinconi Borgatto, Terezinha Bertin, Vera
Marchezi 3ª edição. 2018. ISBN 9788508185283.
*Os livros serão usados a partir do dia 05/03/2020.
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 oportunizando a compra dos livros com
desconto.

