Colégio São Paulo -Teresópolis/RJ
Ensino Fundamental I – 2° ano
Lista de material para 2018
I-

Livros didáticos

Matemática: José Ruy Giovanni
José Ruy Giovanni Jr.
2ºano
Obs: O livro vem acompanhado do
caderno de atividades.

Ciências: Projeto Presente - Ciências Naturais 2
Lilian Bacich,Célia R. Carone e Edilson A.
PichilianiEnsino Fundamental I
Editora Moderna-4ª edição

FTD

Geografia: Aprender juntos –
Ensino Fundamental I -2º ano
Leda Leonardo da Silva
SM
5ª edição

História: : Aprender juntos –Ensino Fundamental I
-2º ano
Raquel dos Santos Furnari e
Mônica Lungov
SM
5ª edição

Língua Portuguesa: Português Linguagens de
William Cereja e
Thereza Cochar MagalhãesEnsino Fundamental I
2° ano - Atual Editora- 6ª edição

Ensino Religioso: Vinde a mim
Raquel Lins- Sara da Senna
Editora Construir
2º ano

Inglês: Kids’ Web – Second Edition 2
2nd EditionAutor:Ana Luiza Militello
Editora Richmond

Livros de Literatura:
Na Garagem do Vovô
Autora: Ana Maria de
Andrade
Imperial Novo Milênio



O terceiro título será entregue na primeira semana de aula

O menino que
tinha medo de
errar
Autora:Andrea
Viviana Taubman
Escrita fina edições

Artes: Material de apoio
*Pasta catálogo preto, tamanho ofício 10 folhas – (1 unidade)
*Tela para pintura 15x15- (1 unidade)

Robótica:

*Box do aluno Astromaker
( O material deverá ser adquirido no Colégio nas datas :05, 06 e 07/02 das 13h às 17h30min)

II. MATERIAIS DE USO PESSOAL (O Colégio recomenda que os materiais de uso pessoal sejam etiquetados com o nome do aluno.)

MATERIAIS
Caderno grande, amarelo, capa dura, pautado, sem espiral - ( Português)
Caderno grande,vermelho, quadriculado (0,7 x 0,7) com margem, sem espiral( Matemática)
Caderno grande, capa dura, verde, pautado, sem espiral -( História /Geografia/Ciências)
Caderno grande, capa dura, azul, pautado, sem espiral - ( Religião)
Caderno grande, meia pauta, capa dura, estampa livre, sem espiral - ( Produção)
Hidrocor
Lápis para colorir
oLápis preto n 2 – ( o uso de lapiseira é inadequado nesta faixa etária)
Borracha macia
Apontador com depósito
Cola líquida/cola bastão
Tesoura sem ponta
Régua milimétrica de acrílico-( 20cm)
Material dourado individual, 62 peças. (colocar num saquinho com nome)
Pasta transparente, fina, de plástico, com elástico- ( tarefas de casa)

QUANTIDADE E
UNIDADE
01 unidade- 48 folhas
01 unidade- 48 folhas
01 unidade- 96 folhas
01 unidade- 48 folhas
01 unidade- 48 folhas
01 jogo -12 cores
01 jogo -12 cores
03 unidades
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade
01 unidade

OBSERVAÇÕES


Substituir o material de uso pessoal quando necessário. Identificá-los com o nome e a série da criança
a cada substituição;



Os livros e os cadernos deverão ser encapados com plástico transparente e etiquetados com o
nome e a série do aluno;



Os cadernos são coloridos para facilitar a organização dos alunos e dos professores;



A agenda escolar será fornecida pelo Colégio no início do ano letivo;



Verificar se os livros são de edição renovada , de nova impressão e se não estão faltando páginas.

