LISTA DE MATERIAIS
2º ANO A - MANHÃ - ENSINO FUNDAMENTAL I - 2019
RECEBEREMOS TODOS OS MATERIAIS NO PRIMEIRO DIA DE AULA. DEVERÃO SER ENVIADOS
EM UMA SACOLA IDENTIFICADA COM O NOME DO(DA) ALUNO(A).

MATERIAL PARA USO PESSOAL:
Cada aluno receberá:


uma agenda do Colégio São Domingos;

Escolha pessoal:


1 fichário universitário com 4 argolas de cor lisa contendo 6 divisórias;



1 mochila grande (em que caiba a pasta polionda amarela de lição de casa);



1 lancheira (que deverá sempre vir acompanhada de uma toalha 20x30cm);



1 garrafa térmica para água;



1 pasta plástica polionda, amarela, com elástico (2 cm de espessura);



10 sacos plásticos avulsos com 4 furos;



2 cadernos de desenho com 96 folhas brancas – tamanho A4;



1 régua de 30 centímetros com o nome gravado ou etiquetado;



1 gibi novo em bom estado para leitura em sala de aula;



1 gibi usado que possa ser recortado;



1 estojo grande com duas divisórias, contendo:
Uma divisória do estojo:
 2 lápis grafites nº2;
 1 borracha - de preferência TK Plast;
 1 tesoura sem ponta com o nome gravado (de preferência Mundial ou Tramontina);
 1 apontador com depósito;
 1 caneta marca-texto (cor clara);
 1 caneta futura cor preta - Ponta média 1.0mm;
 1 cola bastão 20 gramas - de preferência PRITT;

Outra divisória do estojo:
 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores);
 conjunto de lápis de cor ( 24 cores).
Cada aluno receberá um saco plástico que servirá para guardar materiais reserva repostos de
acordo com a necessidade. Esse saco será entregue aos pais no dia da reunião de pais. Nele
deve conter:

 4 lápis grafites nº2;
 1 borracha - de preferência TK Plast;
 1 apontador com depósito.
 2 canetas futura cor preta - Ponta média 1.0mm;
 4 colas bastão 20 gramas - de preferência PRITT;
É importante que esses materiais venham todos identificados, um a um, com os nomes dos
alunos.

MATERIAL PARA USO PEDAGÓGICO:


1 conjunto de canetinhas finas hidrocor com 12 cores;



1 conjunto de lápis de cor com 12 cores;



1 pote de massinha de modelar – 500gr;



2 canetas esferográfica pretas;



2 canetas hidrográficas 4.0 preta;



1 rolo de textura médio vinil tramado Condor 969 – 5.

Observações:
Os materiais do estojo, a mochila, lancheira, garrafa de água e uniforme, deverão estar identificados com o
nome e ano do aluno. Os demais materiais tais como: agenda, cadernos, pastas e livros, serão etiquetados com
o nome dos alunos na escola.

LIVRO ADOTADO NA SÉRIE
1- Livro de Matemática*
PROJETO PRESENTE - MATEMÁTICA - 2º ano
Luiz Márcio Imenes, Marcelo Lellis e Estela Milani
4ª Edição
ISBN: 9788516097578
Editora Moderna

*O livro deve vir acompanhado do envelope com o material complementar.
Não usaremos o caderno de atividades!

2- Durante o ano, faremos pedidos de livros, conforme as investigações do grupo.

