LISTA DE MATERIAIS – 2019 – Y2
Material de Sala: identificar e trazer com o aluno no 1º dia de aula
2 fichários transparentes com 4 argolas (Unit, Português, Matemática, Inglês)
1 fichário transparente com 4 argolas e 30 plásticos para portfólio de evolução (somente alunos
novos)
50 plásticos com 4 furos, espessura média ou grossa (tamanho ofício)
1 pasta plástica transparente fina A4, com elástico (para tarefa)
1 pasta plástica com bailarina (produção textual)
1 caderno meia pauta, capa dura
1 estojo contendo (repor sempre que necessário):
2 lápis pretos
1 caneta esferográfica na cor azul
1 caneta marca texto amarela
1 borracha macia simples
1 apontador com depósito simples
1 caixa de lápis-de-cor (12 unidades)
1 conjunto de canetas hidrocor (12 unidades)
1 tesoura sem ponta
1 cola bastão
1 régua acrílica de 30 cm
1 flauta doce germânica Yamaha, com o nome do aluno
1 camiseta adulto usada para Arte
1 calculadora simples
2 gibis
1 estojo contendo: escova e pasta de dente (o estojo ficará na mochila do aluno e a família deve
higienizá-lo periodicamente).

Material de artes: entregar na escola entre 10 e 18 de janeiro de 2019
3 potes de 250ml de guache verde escuro
4 folhas de papel color set rosa
4 folhas de papel color set amarelo
4 folhas de papel color set marrom
4 folhas de papel color set laranja
50 folhas de papel sulfite A4
2 blocos de papel canson A4
2 tubos de cola bastão
1 unidade de cada tipo de lápis HB e 4B
2 envelopes brancos A3 37cm x 47cm
1 caneta marcador permanente preto ponta 2mm
2 borrachas de silicone brancas
1 apontador com reservatório
1 rolinho de pintura tamanho 5cm com espuma de poliéster (cinza) com suporte (cabo longo)
1 tesoura infantil tamanho 5” (5 polegadas), ponta redonda, ambidestra, cabo preto
5 potinhos 3,5g de glitter verde
5 potinhos 3,5g de glitter vermelho
1 potinho 3,5g de purpurina metálica prata
1 potinho 3.5g de purpurina metálica ouro
1 folha de papel celofane azul
1 folha de papel celofane vermelho
1 folha de papel celofane amarelo
✓ Recomendamos as Marcas: Acrilex, Faber Castell, Pilot.
✓ Recomendamos as Papelarias: Tanby, Notado, Sartec e Arco Iris.

LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS – 2019 – Y2
List of books for Y2
Português/Portuguese:
Português Linguagens 2º ano, 6ª edição reformulada - 2017
William Cereja e Thereza Cochar - Atual Editora – SOMOS Educação
Mini Dicionário Aurélio Lingua Portuguesa. Aurelio Buarque de Holanda Ferreira. Positivo –Livros
Caligrafia: Linhas Mágicas - Volume 2 - Maria José Labriola, Olívia Maria Labriola
Editora Saraiva
Matemática/Mathematics:
Buriti Matemática 2º ano, 4ª edição 2017. Editora Moderna. (versão completa, com caderno de
atividades e material de apoio). Editora Moderna.
Cambridge Primary Mathematics Skills Builder 2 - ISBN: 9781316509142
Inglês/English:
Cambridge Global English - Activity Book 1 - ISBN: 9781107655133
OBS: Solicitamos atenção quanto à edição atualizada do material requerido/ Please be aware of
the updated edition of each book before your purchase.
PARADIDÁTICOS DE PORTUGUÊS
Poemas Miudinhos
Neusa Sorrenti - Editora Caramelo
1º trimestre

A Arca de Noé
Vinicius de Moraes - Companhia das Letrinhas
A casa sonolenta
Audrey Wood - Ática, Coleção Abracadabra
O Medo
Monteiro Lobato - Globinho, 2012/ Pirlimpimpim

2º trimestre

Turma da Mônica (Títulos variados, escolher 1 – vide
imagem)
Maurício de Souza - Maurício de Souza editora,
Coleção L&PM Pocket
O carteiro chegou
Janet e Allan Anlberg - CIA das letrinhas 2007

3º trimestre

Branca de Neve e as sete versões
José Roberto Torero e Marcus Aurelius Pimenta - Companhia da Letrinhas

LIVRARIAS INDICADAS:
Disk Livros (fone: 3935 1335), SBS (fone: 3942 3016)
OBS: OS LIVROS PARADIDÁTICOS DEVEM SER IDENTIFICADOS E ENVIADOS À ESCOLA NO INÍCIO DO
ANO LETIVO. Os paradidáticos de inglês e das Units of inquiry serão disponibilizados pela escola;
Alguns títulos em português serão disponibilizados pela escola; A lista completa de paradidáticos
encontra-se no Student Planner.
The English and Unit readers will be made available through the school library; Some titles in
Portuguese will be made available through the school library; The complete list of readers can be
found in the Student Planner.

