2º ANO – FUNDAMENTAL 1
 Material Didático “Poliedro” - 2º ano
(Disponível no Colégio, a partir de janeiro de 2018).
 01 Dicionário Mini HOUAISS – Ed. Objetiva/Moderna
(Com a nova ortografia da língua portuguesa).
 Projeto “Leitura Compartilhada”: Recomendamos 03 (três) livros paradidáticos,
indicados iguais para a classe toda, um para cada trimestre.
 1º Livro Paradidático: “A caixa de Jéssica” – Peter Carnavas – Editora FTD;
 2º Livro Paradidático: “Receita de felicidade” – Paula Santisteban / Eduardo
Bologna Editora FSC (Este deverá ser adquirido somente na Livraria Nobel);
 3º Livro Paradidático: “Meu primeiro livro de contos de fadas” – Mary
Hoffman – Companhia das letrinhas.
MATERIAL INDIVIDUAL:
 01 Agenda Escolar à opção dos pais, de preferência de uma folha por dia, que
funcionará como elo de comunicação diária entre escola e família, assim como
comunicação por e-mail. Além disso, estará registrada na agenda a lição de casa,
todos os dias.
 02 Cadernos brochurão grandes (96 folhas – capa dura)
(Etiquetar: “Português/ Matemática”, nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Caderno de desenho grande (50 folhas – capa dura, espiral, sem margem)
(Etiquetar: “Portfólio”, nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Caderno de caligrafia
(Etiquetar: Nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Pasta polionda com elástico
(Etiquetar: “Trabalho Pessoal”, nome do aluno e ano que frequenta);
 01 Material dourado individual (Madeira) – pequeno;
 02 Folhas de papel quadriculado (1 cm);
 01 Régua de 30 cm;
 01 Calculadora;
 01 Caixa de giz de cera (12 cores);
 01 Caixa de lápis de cor (24 cores);
 01 Jogo de canetas hidrocor (24 cores);
 01 Revista (Velha) para recorte (ficará dentro do armário em sala);

 01 Garrafinha “Tipo squeeze” para tomar água (trazer diariamente na mochila);
 01 Camiseta (adulto) para atividades de Artes;
 01 Estojo escolar contendo (repor quando necessário):
 01 Tesoura (sem ponta);
 01 Caneta marca texto;
 01 Apontador com coletor;
 06 Lápis pretos grafite – (deixar 03 em casa de reserva);
 02 Borrachas macias (deixar 01 em casa de reserva);
 03 Tubos de cola bastão (grande – deixar 2 em casa de reserva).

MATERIAL DE ARTE:
 200 Folhas sulfite branca (A4);
 06 Placas de E.V.A. de qualquer cor;
 01 Bloco de papel canson (tamanho A4);
 02 Bloco criativo colorido;
 01 Pincel (nº 14);
 02 Rolinhos de fita adesiva colorida (qualquer cor);
 01 Rolinho para pintura;
 01 camiseta branca lisa (tamanho do aluno(a) para técnica de Tie Dye.
 02 potes pequenos de tinta para tecido (amarelo ou azul / rosa ou azul);
 01 saquinho de lantejoulas;
 01 envelope pardo A4.
 01 Jogo de guache colorido

OBSERVAÇÕES:
 Todo o material deverá ser identificado com o nome completo e nível da criança,
inclusive o uniforme.

