
   

                                       LISTA DE MATERIAL – 2019  

                                2°ANO – ENSINO FUNDAMENTAL I 

 
MATERIAL DE USO PESSOAL DO ALUNO: 

● 01 caderno grande com 96 folhas capa dura (espiral sem destaque). 
● 03 lápis de escrever preto nº 2. 
● 01 tubo de cola líquida. 
● 01 tubo de cola bastão. 
● 01 apontador com reservatório. 
● 01 borracha macia branca. 
● 01 tesoura com ponta redonda. 
● 01 caixa de lápis de cor com 12 cores. 
● 01 estojo de caneta hidrocor. 
● 01 pasta catálogo GVM/Polimer com espiral com 50 plásticos ofício. 
● 01 conjunto de material dourado (madeira) – individual. 
● 01 caderno de cartografia capa dura com 96 folhas. 
● 01 caderno pequeno sem pauta com 50 folhas. 

      (Os materiais de uso pessoal deverão vir identificados com o nome do aluno e deverão ser 
repostos quando necessário). 
 
 
MATERIAL DE USO COLETIVO: 

● 01 pacote de papel color set A4 – 120g/m. 
● 02 pacotes de folhas A4 reciclável. 
● 100 folhas de papel reciclado tamanho A4 - 160 g/m2. 
● 03 caixas de massa de modelar com 12 unidades. 
● 01 alfabeto móvel em  E.V.A. 
● 02 gibis (de acordo com a faixa etária). 
● 02 revistas de palavras cruzadas e passatempo (nível fácil). 
● 02 colas bastão. 
● 10 clips.  
● 10 sacos plásticos sem furo tamanho A4. 
● 01 caixa de giz de cera. 
● 01 pacote com 20 folhas de desenho A3 140 g/m2. 
● 01 bloco de papel color set colorido (tamanho A3). 
● 01 pacote de folhas pautadas. 
● 01 pacote papel de Lumi Plus. 
● 01 bloco de post-it pequeno colorido. 
● 01 conjunto de têmpera guache (6 cores). 
● 01 caneta marcador para CDs ou Retro Projetor nº1,0 ou 0,7. 
● 01 jogo pedagógico de acordo com a faixa etária. 
● 01 lixa d’água escolar preta. 

 
 
 
 
 



 

 
ITEM PARA ALUNOS QUE O NOME INICIE COM A LETRA DE “A” até “L”: 

● Um rolo de fita parda. 
ITEM PARA ALUNOS QUE O NOME INICIE COM A LETRA DE “M” até “Z”: 

● Um pacote de palito de picolé colorido. 
 

Observações:  

● Identificar todos os materiais (inclusive os lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas, apontador,             
tesoura, cola). 

● Identificar com o nome do estudante as capas dos livros, cadernos e pastas. 
● Colocar os lápis pretos, apontador e borrachas em um estojo. 
● Observar o tamanho indicado de cada material e quantidade. 
● Materiais complementares poderão ser solicitados durante o ano letivo, dependendo dos           

projetos realizados. 
● O uso do uniforme é obrigatório e deve ter identificação em todas as peças.  
● Cadernos com margem e sem desenhos. 
● É importante o uso do lápis e não é adequado o uso da lapiseira. 

 
 
LIVROS DIDÁTICOS: 

● Português – Projeto Ápis - Língua Portuguesa 2ºano - Ed. Ática, 2017. Borgatto, Ana Maria               
Trinconi, Terezinha Costa Hashimoto Bertin, Vera Lúcia de Carvalho Marchezi -3º edição- São             
Paulo: Ática, 2017.(EDIÇÃO REFORMULADA) 

● Ciências - Projeto Ápis - Língua Ciências 2ºano - Ed. Ática, 2017. Nigro, Rogério Gonçalves -                
3º edição. (EDIÇÃO REFORMULADA) 

● Matemática - Projeto Ápis - Matemática 2º ano - Ed. Ática, 2017. Dante, Luiz Roberto - 3º                 
edição. (EDIÇÃO REFORMULADA). 

● Língua Inglesa - Livro Super Stars 2. Student Book. Autores: Patrick Jackson e Susan              
Banman Sileci. Editora Oxford University Press. 

Obra Literária: Baby Animals. Coleção Dolphin Readers. Starter. Oxford         
University Press. 

● O Líder em Mim - Projeto Socioemocional - Nível 2 - Editora Ática. (A comercialização será                
somente no Colégio, com desconto e formas de pagamentos especiais, nas datas e horários              
abaixo). 
 

● MÚSICA - Bloco de Atividades. (Material próprio e personalizado disponível no setor de             
reprografia do Colégio a partir do início do ano letivo.) 
 

LIVROS DE LITERATURA 
●  1º TRIMESTRE:  

Belinda, Bailarina. Autora: Amy Young. Editora Ática.  

●  2º TRIMESTRE:  
Cadu apresenta rimas imaginárias. Autor: Carlos Augusto Pessoa de Brum. 

●  3º TRIMESTRE:  
A menina do Cabelo Roxo e o Principezinho. Autora: Leia Cassol. 

 
 



 

 
UNIFORME: 
O uniforme é obrigatório em todo o Ensino Fundamental e recomendável no Ensino Médio. É               

composto de: camiseta, bermuda, abrigo do colégio, tênis e crachá de identificação. 
 
EDUCAÇÃO FÍSICA: 
As aulas de Educação Física nos meses de março, abril, novembro e dezembro serão              

realizadas no espaço da piscina. Salientamos a importância da identificação dos materiais com nome e               
turma do aluno. 

Para o aluno participar das aulas são necessários os seguintes materiais, de uso obrigatório: 
● Sunga ou calção azul marinho ou preto para meninos. 
● Maiô azul marinho ou preto para meninas. 
● Boias de braço. 
● Toalha de banho. 
● Chinelo. 
● Touca de natação. 

 
OBSERVAÇÕES 

● No 1º dia de aula, o aluno deverá trazer o estojo com os materiais de uso pessoal. A data de                    
entrega do material restante será comunicada pela professora. 

● O uniforme escolar será comercializado nos seguintes endereços: 
o Visual Uniformes,localizado na Rua Adão Baino, 156 – Cristo Redentor e também a venda no 

Colégio. 
● A Somos Educação (Ática, Scipione, Saraiva e Atual) e a distribuidora de livros (Inglês) Bookshop               

comercializarão seus livros no Colégio, com descontos e formas de pagamentos especiais, nas             
seguintes datas e horários: 

o 18 de fevereiro das 13h às 20h. 
o 19 a 22 de fevereiro das 8h às 20h. 

 
IMPORTANTE! 

 
20/02/2019 – Início das aulas. 
19/02/2019 – Reunião de Pais e/ou Responsáveis – 18h. Local: Auditório. 
 

 


