
Lista de Material

Ano letivo 2022 -  2º ANO

ESCRITA/DESENHO/PINTURA
01 caixa de lápis de cor de 24 cores (boa qualidade)
05 Lápis grafite (boa qualidade)
02 Apontador com depósito (boa qualidade)
01 Estojo triplo com zíper
02 Borrachas brancas
01 régua 30 cm (respeitar a medida solicitada)
01 Tesoura sem ponta com o nome (se canhoto,tesoura para canhoto)
01 Potes de massa de modelar grande de várias cores
02 tubos de cola branca
02 Colas bastão grande (boa qualidade)
03 canetas marca texto (cores variadas)
02 cartelas de post-it
01 Jogo de canetinha fina hidrocor 12 cores (boa qualidade)
1 caixa de clips colorido

ARTES
01 estojo de tinta aquarela
01 Pincel chanfrado nº 10
05 Tintas acrílicas
01 pacote de lantejoulas grandes
01 pacote de lantejoulas pequenas
01 caixa de pintura a dedo ou guache de 12 cores
01 Camiseta velha (pai ou da mãe) para a aula com tinta.
05 Pastas de papelão de grampo trilho
02 Cartelas de strass
10 Saquinhos plásticos A3
10 Saquinhos plásticos A4
02 Rolinhos de fita de cetim (1 fina e 1 grossa)
03 EVA com glitter
03 EVA liso cores variadas
01 Pacote de papel Creative Cartolina dupla face fantasia A4
01 Pacote de papel dobradura A4
2 Metros de TNT estampado
2 Metros de TNT liso
Botões variados

01 pacotes de canson A3
01 Pacote de canson A4
12 unidades de olhos móveis pequeno
12 unidades de olhos móveis grande
6 refil de cola quente fino
10 saquinho de celofane 25x10
10 Saquinhos de celofane 30x40elfane 25x15
05 plásticos para plastificadora A4
3 Plásticos (Transparente e preto - frente e verso) para encadernação - material de apoio
escolar.
05 Papel fotográfico
02 Fita adesiva fantasia
01 fitilho - cor de sua preferência



MATERIAL PEDAGÓGICO
01 Flauta doce Yamaha Barroca
01 Pasta com 20 plásticos para aula de música- identificada
01 Mini Dicionário Aurélio - Língua Portuguesa

IMPORTANTE: todo material deve ser entregue com a identificação do aluno - NOME
E T

Língua
Portuguesa
- 2º ano -
professora

Indicação de livros para leitura extra – por bimestre Livros paradidáticos:

São leituras adicionais que visam complementar assuntos
desenvolvidos durante as aulas. Nesse momento, pretende-se
favorecer o diálogo com os textos sugeridos, estreitando,
dessa maneira, a relação do aluno com o livro como fonte de
informação e prazer.

2º ano
1.° bimestre -
Vamos utilizar a partir do dia 14 de março.

No Capricho B - Caligrafia Integrada com
Ortografia e Gramática

Editora: Quinteto - FTD

Autor: Isabella Carpaneda

Angiolina Braganca



2.° bimestre livro: Vamos utilizar 11/04
LISTAS FABULOSAS
Editora: Moderna
Autor: Eva Furnari
Neste divertidíssimo e lúdico livro, Eva Furnari nos presenteia com as
hilárias listas do Clube das Listas, criadas por seus ilustres membros.
Com elas, descobrimos que lavar roupa com suco de uva e encher a
banheira com conta-gotas estão entre os piores jeitos de se realizar
uma tarefa: ficamos nos indagando sobre as razões do sucesso de
marketing dos negócios do tio do Xulinho (ponto de táxi Tartaruga,
pet shop Cachorro quente etc).

3º bimestre livro: vamos utilizar 01/08
OS PROBLEMAS DA FAMÍLIA GORGONZOLA
Editora: Moderna
Autor: Eva Furnari
Todo mundo tem algum problema e a família Gorgonzola também tem os
seus. Só que os deles são um pouco sujos, talvez até imundos. Você tem
coragem de botar a mão e resolvê-los?

4º bimestre livro: Vamos utilizar 01/08

A COLCHA DE RETALHO
Editora: Editora do Brasil Literatura
Autor: Conceil Corrêa da Silva

Felipe gostava muito de ir à casa da vovó. Além dos bolos e doces
deliciosos que preparava, ela era uma ótima contadora de histórias.
Um belo dia, enquanto o neto ajudava a fazer uma nova colcha, em
meio a retalhos coloridos, desenhados e cheios de história, os dois
foram reunindo e costurando lembranças juntos. A partir desse dia,
Felipe passou a compreender algo até então desconhecido para ele: o sentido da saudade.

https://www.amazon.com.br/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Conceil+Corr%C3%AAa+da+Silva&text=Conceil+Corr%C3%AAa+da+Silva&sort=relevancerank&search-alias=stripbooks

