COLÉGIO INOVATI - Educação Infantil e Ensino Fundamental

LISTA DE MATERIAL– 2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL – 2021
1. MATERIAL INDIVIDUAL
*Lápis grafites nº2 triangulares.
*Borracha macia.
* Apontador com depósito.
*Tubos de cola, sendo 1 de cola líquida e 1 de bastão.
Estojo com 3 ziperes.
Régua de 15 cm.
Caixa de lápis de cor (com24 cores).
Caixa de canetas hidrográficas (24 cores).
Tesoura de ponta arredondada (gravar o nome).
Caneta permanente na cor preta com ponta fina 1.0 (sugestão: Pilot ou similar).
Cadernos brochuras com 96 folhas cada, sendo 1 para Português e 1 para Matemática. (Se possível, capa dura).
( ) 02
Estes cadernos deverão ter margem e não conter desenhos nas folhas.
( ) 10 Plásticos grossos para sulfite com 4 furos.
Pastas (tipo Clear book – BD) com 50 plásticos grossos em cada uma, já colocados, sendo 1 pasta verde para
( ) 02
Ciências e 1 pasta azul para História/Geografia.
( ) 01 Pasta preta com 40 plásticos grossos, já colocados, para leitura e produção textual.
( ) 01 Pasta com elástico para “Lição de Casa”.
Livros de literatura para o projeto trimestral de “Leitura Comum”, que serão solicitados posteriormente (início
( ) 03
de cada trimestre), via circular.
OBS: - *Estes materiais deverão ser repostos conforme necessidade ou solicitação da professora.
- Todo o material acima deve ser identificado com o nome da criança e a série.
- Entregar estes materiais no 1º dia de aula, à professora de classe.
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2. PARADIDÁTICO PARA HISTÓRIA/MATEMÁTICA
Paradidático:
Autora:
Marcelo: de hora em hora...
Ruth Rocha
OBS: Este livro será usado a partir do mês de março. A aquisição deve ser feita pela família.
( ) 01

Editora:
Salamandra

3. MATERIAL DE MÚSICA / INGLÊS
( ) 01 Pasta preta com 30 plásticos grossos já colocados e com identificação (para ser usada nas duas disciplinas).
OBS: - Esta pasta será usada nos próximos anos. Portanto, as atividades do ano anterior podem permanecer nela.
- Este material deve ser identificado com o nome da criança e a série.
- Trazer este material na 1ª aula de Música e/ou Inglês .
4. MATERIAL DE ARTES
( ) 01 *Tela para pintura quadrada 30cm X 30cm com identificação. (A mesma do ano anterior)
( ) 01 Bloco de desenho A4 – branco - 180 g/m2 (sugestão: Canson ou similar).
( ) 01 *Caneta permanente na cor preta com ponta fina 2.0 (sugestão: Pilot ou similar).
( ) 01 *Estojo de aquarela em pastilha – 12 cores ( sugestão: Acrilex ou similar)
OBS: - Trazer este material na 1ª aula de Artes. * Materiais de uso individual.

5. MATERIAL ESPECÍFICO DO COLÉGIO
( ) 01 *Bloco A4 com pauta (larga) e com timbre do colégio.
( ) 01 *Bloco A4 sem pauta e com timbre do colégio.
( ) 01 Apostila “Agora Letra Cursiva” (a ser solicitada posteriormente, mediante circular).
OBS: - Materiais a serem adquiridos na secretaria do colégio na 1ª semana de aula.
- *Estes materiais deverão ser repostos conforme necessidade ou solicitação da professora.

6. LIVROS DIDÁTICOS

COLÉGIO INOVATI - Educação Infantil e Ensino Fundamental
( ) 01
( ) 01

( ) 01

( ) 01

Livro de Português:
Presente - Língua Portuguesa
Projeto Presente - 2º Ano
De acordo com a BNCC

Autores:
Débora Vaz
Nunes Moraes
Rosângela Viliago

Editora:
Moderna

Livro de Matemática:
Projeto Presente – Matemática – 2
2º Ano do Ensino Fundamental
De acordo com a BNCC

Autores:
Luiz Márcio Imenes
Marcelo Lellis
Estela Milani

Editora:
Moderna

Autores:
Susan Banman Sileci
Patrick Jackson

Editora:
Oxford

Livro de Inglês:
Shine On! 2 - Student Book
With Online Practice Pack
E-Reader
E- Workbook
Obs: A Coleção Shine On! Foi
reeditada para 2021 e portanto,
não poderá ser utilizada a edição
2020.

OBS: - Todo o material acima deve ser identificado com o nome da criança e a série.
- Trazer estes materiais no 1º dia de aula.

Edição:
5ª Edição - 2019
ISBN
9788516119294
Edição:
5ª Edição - 2019
ISBN
9788516119911
Edição:
1ª Edição
ISBN
9780194069113
Importante
observar o código
acima na compra
do Livro.

