
 

 

Lista de Material 22002200 - 2º ano 
    

02 cadernos brochura (grande) 
capa dura – 96 fls. 
(1 azul / 1 verde)                        
01 caderno brochura (grande) 
capa dura -  48 fls. (estampado) 

01 caderno brochura (grande) 
caligrafia -capa dura – 40 fls.  
01 caderno de desenho 
(grande) capa dura - (sem 
seda) 48 fls. – com margem 
01 caderno brochura (grande) 
capa dura – 48 fls. (azul) - 
inglês 
01 pacote Criativo colorido - 
180g/m2 – 50 fls. 
03 folhas de papel almaço com 
pauta 
01 pacote de papel sulfite 

tamanho A4 cor: branca 
01 tubo de cola líquida – 
branca  
04 tubos de cola bastão 
02 borrachas brancas (macias) 
01 caixa de lápis de cor (36 
cores) 
02 apontadores com depósito  
01 tesoura pequena  
01 caixa de giz de cera 
01 caixa de canetinha hidrocor 
01 caixa de tinta guache 
01 pincel nº 10 
01 pastas de plástico com 
elástico (aba fina) 
01 pasta com 50 plásticos cada 
uma tamanho ofício  
06 lápis pretos nº 02 

(triangular) 
01 régua (30 cm) 
01 caneta marca texto – na cor 
desejada 
03 folhas de adesivos com 
motivos infantis 
01 folha de Eva gliter 
(meninas) 
01 folha de Eva estampado 
(meninos) 
01 bloco de papel vergê / 
branco A3 (para os meninos)  
01 fita d’água (para as 
meninas) 
01 camiseta para aula de Arte

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Reunião de pais e Entrega do material: 27/01/20 
Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 
 
- Início das aulas: 28/01/20 
Horários: Manhã às 7h30min  |  Tarde às 13h 
 

 

Projeto Presente Língua `Portuguesa  2. 5ª Edição. EDITORA MODERNA.  

Projeto Presente Matemática 2. 5ª Edição. EDITORA MODERNA.  

Projeto Presente Ciências 2. 5ª Edição. EDITORA MODERNA.  

Projeto Presente História 2. 5ª Edição. EDITORA MODERNA.  

Projeto Presente Geografia 2. 5ª Edição. EDITORA MODERNA.  
 

Atenção: Os kits de Livros Moderna estarão disponíveis pelo site: www.modernacompartilha.com.br na 

aba “Compre Aqui”. 
 

Inglês: Livro Kids’ Web 2 – 3ª Edição Editora Richmond 

Ensino Religioso: Crescer com Alegria e Fé 2 – Ednilce Duran / Glair Arruda – FTD  

Robótica: Material específico da Lego Zoom – adquirido na Sagrado Store 

 

 

 

 

 

 

 

 
Todo o material deverá ser etiquetado com o nome do aluno. 

 

 

LIVROS PARADIDÁTICOS 
1º trimestre: Quando eu erro  Ruth Rocha (Autor) Editora: Salamandra 
 
2º trimestre: Não há necessidade de comprar – utilizaremos os contos da Biblioteca 
 
3º trimestre: Poesia pela Cidadania - Autora: Odete Rodrigues Baraúna (Editora Scipione) 

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Ruth+Rocha&search-alias=books
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