LISTA DE MATERIAL ESCOLAR – 2021
2º ANO – VETERANOS

12 cadernos Alibombom ou Jandaia na cor verde, de 60 folhas, com pautas numeradas 1,2,3 (não serve espiral nem

-

de capa dura), sendo:

2 para PARA CASA
1 para GEOGRAFIA/HISTÓRIA Observação importante: Os demais
1 para EXERCÍCIO EM AULA
1 para LITERATURA
cadernos
deverão
ficar
sem
etiquetas para serem substituídos,
1 para CIÊNCIAS DA NATUREZA
1 para INGLÊS
quando necessário.
1 para ORTOGRAFIA
1 pasta fina, com elástico (modelo “Brasil”) para PARA CASA e CIRCULARES
1 pasta catálogo, com plásticos, para MÚSICA
1 tesoura, de ponta redonda, com o nome gravado
1 caixa de lápis de cor com 12 unidades
4 lápis pretos nº 2 – não é permitido o uso de lapiseiras
1 estojo
1 borracha branca macia
1 régua transparente de 30 cm
3 colas em bastão (Pritt ou similar, tamanho grande)
1 apontador com depósito
200 palitos de picolé acondicionados em sacolinha de tecido
1 Material Dourado em madeira – do aluno
* 3 canetas hidrográficas Pilot office pen – cor preta
* 100 folhas de papel Colorplus, formato A4, 120g, cor: amarelo/alunos manhã e vermelho/alunos tarde
* 50 folhas de papel fluorescente, Lumini, formato A4, cores sortidas
* 1 pacote de 500 folhas de papel Chamex A4
* 1 pote de têmpera guache, Acrilex, de 250ml, cor: preta/alunos manhã e laranja/alunos tarde
* 1 rolo de fita crepe 19mmx50m

-

LIVROS ADOTADOS

MATEMÁTICA
LÍNGUA
PORTUGUESA

INGLÊS

 LIGAMUNDO – 2º Ano – Autora: Eliane Reame – Ed. Saraiva com a plataforma Plurall –
1ª Edição – 2018

 APRENDER JUNTOS PORTUGUÊS 2 – 2º Ano – Autores: Cícero de Oliveira Silva,
Elizabeth Gavioli de Oliveira Silva e Márcia Cristina Abromovick – Ed. SM – versão BNCC

 “AS MAIS BELAS HISTÓRIAS” – Apostila – será vendida na escola em 2021
 GUESS WHAT! 2 – Pupil’s Book – Ed. Cambridge – Versão Britânica
ISBN: 9781107527904
 GUESS WHAT! 2 – Activity Book – Ed. Cambridge – Versão Britânica
ISBN: 9781107527911
 CAMBRIDGE PRIMARY SCIENCE 2 – Learner’s Book – Ed. Cambridge
ISBN: 9781107611399 – Leia a observação Nº 08
 READER: THE ANT AND THE GRASSHOPPER – Based on an Aesop’s fable by John
Porell - Ed. National Geographic Learning.

OBSERVAÇÕES:
1. Caderno, lápis, borracha e cola certamente precisarão ser repostos durante o ano letivo. Tenham em casa
alguns a mais.
2. Todo material, inclusive a borracha, o apontador e a cola, deverá ser marcado com o nome do aluno.
3. Os livros e cadernos do 2º Ano deverão ser encapados com PLÁSTICO TRANSPARENTE.
4. Os livros e cadernos deverão ter etiquetas do lado de fora contendo: nome do aluno, série, nome da
professora e finalidade do caderno.

5. Por que cadernos “brochurão” e não cadernos “espiral” ou de “capa dura”? Porque pesam menos e são
mais fáceis de serem carregados pelos nossos alunos e por nós. O nosso método de trabalho nos exige
analisar os cadernos, diariamente. Carregamos estes cadernos de um lado para o outro, diversas vezes
ao dia.
6. Para o trabalho de Literatura, em 2021, usaremos os livros que já temos na biblioteca exclusiva do Ensino
Fundamental.
7. Ao adquirirem o livro de Inglês GUESS WHAT! 2 Activity Book, vocês podem optar pelo exemplar com a
permissão de acesso à plataforma digital, caso queiram.
8. O livro de Inglês CAMBRIDGE PRIMARY SCIENCE 2 – Learner’s Book – Ed. Cambridge – foi adquirido
através da escola para fazer parte do trabalho no 1º Ano em 2020 e não foi utilizado. Usaremos em 2021,
no 2º Ano. Este livro está guardado na escola.
9. É necessário que todas as crianças tenham computador ou tablet, impressora e um bom acesso à internet
para o possível ensino remoto.

Pais,
O material assinalado com asterisco deverá ser entregue na escola no 1º dia de aula presencial,
devidamente marcado.
Tudo o que não for utilizado, será guardado e não constará da Lista de Material do ano seguinte.
Abraços,
Equipe da Escola Lúcia Casasanta

