LISTA DE MATERIAL – 2021
2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL
1-

LIVRO DE INGLÊS
NEW ENGLISH ADVENTURE 2 – Student book com Workbook (ISBN – 9781292181974)
Tessa Lochowski, Cristina Bruni e José Luis Morales
(Pearson Longman)

2-

LIVROS PARADIDÁTICOS (não trazer no início do ano, a professora fará solicitação pelo caderno de recados)
1º BIMESTRE
a)

A BORBOLETA E A MINHOCA
May Christina Cunha de Paiva - Editora do Brasil

b)

AMIGOS
Helme Heine – Editora Ática

2º BIMESTRE
a)

ASSIM ASSADO
Eva Furnari – Editora Moderna

b)

COCÔ DE PASSARINHO
Eva Furnari – Editora Moderna

3º BIMESTRE
a)

A ARCA DE NOÉ
Ruth Rocha – Editora Salamandra

b)

POR UM MUNDO MAIS BACANA
Lúcia Reis – Editora FTD

4º BIMESTRE
a)

3-

MEU MATERIAL ESCOLAR
Ricardo Azevedo – Editora Moderna

MATERIAIS QUE DEVEM ESTAR NA MOCHILA DO ALUNO DIARIAMENTE
- Apontador com suporte (lixeira)
- Borracha
- Caixa de lápis de cor grande triangular - 12 cores
- Escova de dente e creme dental (guardar em uma nécessaire)
- Estojo de caneta hidrocor grande - 12 cores
- Garrafinha para água
- Lápis preto nº 2
- Caneta marca texto (amarela)
- Régua de 20 cm
- Tesoura sem ponta – com nome do aluno gravado
- Tubo de cola bastão
- Tubo de cola líquida

Sugestão: Em um estojo com zíper guardar lápis de cor e caneta hidrocor. Em outro, guardar lápis preto, tesoura,
borracha, apontador e colas.
4-

DIVERSOS (trazer no início do ano)
01
Bloco criativo
01
Caderno de brochura (1/4) de capa dura (96 folhas) encapado
01
Caderno de desenho (50 folhas – Pode ser o mesmo do ano anterior)
03
Cadernos brochurão de capa dura (50 folhas) encapado
01
Caixa de material dourado com 111 peças
01
Camiseta grande e usada (para aulas de Arte)
01
Pasta de elástico (fina) - verde ou azul
OBSERVAÇÕES
a)
b)
c)

Todo material e uniforme deverá trazer o nome completo do aluno.
Para encapar os cadernos, usar plástico branco ou transparente.
Os materiais excedentes serão devolvidos ao aluno.

LISTA DE MATERIAL – 2021
2º ANO - INTEGRAL

MATERIAL COMPLEMENTAR PARA ALUNOS MATRICULADOS NO INTEGRAL (5 dias)
01
01
02
01

Camiseta grande e usada
Caixa de cola colorida
Caixas de massa de modelar soft – 12 cores (à base de amido de milho)
Pote de guache – 250 ml (cor a escolher)

OBSERVAÇÃO
- Todo material e uniforme deverá trazer o nome completo do aluno.
- Durante as aulas do integral / bilíngue, os alunos usam o mesmo estojo usado no período regular com lápis,
borracha, lápis de cor, tesoura e cola.

