LISTA DE MATERIAL – 2º ANO EF - 2019
LIVROS DIDÁTICOS
 Língua Portuguesa

- Português – Projeto Presente -2º Ano - 4 ª Edição
Elody Nunes Moraes, Débora Vaz, Rosângela
Ed. Moderna.
- Português – Projeto Presente – 2º ano EF –
Caderno de atividades
Elody Nunes Moraes, Débora Vaz, Rosângela
Ed. Moderna
- Dicionário de Língua Portuguesa
Sugestões:
- Mini Aurélio (revisado conforme acordo ortográfico)
Editora Positivo
- Minidicionário da Língua Portuguesa (Revisado conforme acordo ortográfico) – Silveira Bueno - Editora FTD

Matemática
Mundo Amigo – Ensino Fundamental – 2º ano –
Editora SM - Obra coletiva desenvolvida por Edições SM

 Ensino Religioso
Descobrindo Deus em todas as coisas - Eline S. Souza Costa, Maria de Fátima C. V. Gila.
– Ed. Loyola.
 Ciências (Naturais) – Ligamundo - 2º ano

Editora Saraiva - Autores: César da Silva Junior, Sezar
Sassan, Paulo Sérgio Bedaque Sanches, Sonelise
Auxiliadora Cizoto, Débora Cristina de Assis Godoy.
 Ciências (Humanas) – o trabalho será desenvolvido através de xerografados.
 Inglês – Trabalharemos com o programa bilíngue da International School. (Os

livros serão entregues aos alunos em sala)
LIVROS LITERÁRIOS/ PARADIDÁTICOS


Serão solicitados na agenda no decorrer do ano letivo.

MATERIAL INDIVIDUAL


01 agenda do colégio (entregue ao aluno na primeira semana de aula).

03 classificadores plásticos na cor cristal com 12 sacos plásticos.
Obs: em cada unidade o(a) aluno(a) usará um classificador.
 01 caixa de lápis de cor – 24 cores
 12 lápis grafite
 03 borrachas
 02 apontadores
 06 tubos de cola bastão pequenos
 01 tesoura inox de ponta redonda e identificada
 01 caderno brochura, com capa resistente, cor amarela, com 48 folhas
 01 revista Picolé
 01 bloco criativo (8 cores)
 02 marcadores de texto
 04 potes de massa de modelar – cores variadas
 01 caixa de hidrocor – 12 cores
 01 material dourado em madeira (uso individual)
 Alunos da casa (o mesmo material usado em 2018)
 Aluno novos (material com 611 peças)


MATERIAL DE ARTES










01 pasta de zíper transparente (tamanho 38x28 cm)
01 caixa de lápis de cor aquarelável de 24 cores
10 folhas de papel canson 140 g/m² tamanho A4
02 lápis para desenho HB
01 borracha
02 apontadores
01 tesoura
01 caneta marcador permanente 2.0mm de cor preta
01 tela 40x50 cm
INFORMAÇÕES GERAIS





Todos os livros deverão ser forrados com plástico transparente.
O material de uso diário deve ser marcado com nome do aluno e reposto sempre que
necessário.
Todo material deverá vir com etiqueta preenchida e fixada na frente (ver modelo).

OBS: Solicitaremos, através da agenda, se necessário, outros materiais de
acordo com os projetos desenvolvidos no decorrer do ano letivo.

Colégio Antônio Vieira – Vieirinha
Aluno (a) _____________________________
Ano: ______Turma: ______ Turno: ________
No 1º dia de aula, o (a) aluno (a) deverá trazer apenas:

 estojo completo com tudo marcado, incluindo 1 tubo de cola e a tesoura.
 01 classificador com os sacos plásticos (1ª unidade)
 potes de massa de modelar.

