2º ano - Ensino Fundamental
Materiais de uso coletivo

Materiais de uso individual
(identificar cada item com nome e turma)

2 cadernos brochurão grande (100 folhas)
1 estojo completo (2 lápis nº 2 triangulares
pretos, lápis de cor, borracha, apontador)

1 tubo de cola líquida pequeno
3 tubos grandes de cola em bastão
1 régua de 15 cm
1 tesoura sem ponta (boa qualidade e com nome
do aluno gravado)

1 jogo de canetinhas hidrocor
1 Jogo de Material Dourado
1 pasta com elástico
1 Flauta Yamaha soprano (barroca)
1 caderno de música - 50 folhas - pequeno
1 caixa de giz de cera com 12 cores
1 lápis grafite 2B para aula de arte
1 borracha branca para desenho (sugestão:
Faber Castell)

1 camiseta velha grande para ser usada
pelo aluno nas aulas de Arte (de
preferência sem estampa)

100 folhas de papel sulfite – A4
1 bloco de papel Opaline 50 folhas A4/120g branco
1 bloco de papel com cores variadas 180g A4
(Sugestão: Bloco Romitec ou Canson)

1 bloco com 20 folhas de papel do tipo canson
branco tamanho A3 com gramatura 180g/m2
20 sacos plásticos grossos – tamanho ofício
1 rolo de fita crepe larga (48mm x 50m)
3 folhas de papel espelho/dobradura (qualquer cor)

3 folhas de papel para scrapbook
1 gibi (para ficar permanentemente na sala)
3 caixas de lenços de papel
1 pote de massa de modelar 500g (qualquer cor)
1 caixa com 12 cores de tinta guache
1 caixa com 6 cores de tinta para tecido
1 pincel chato longo de cabo amarelo série 815
nº 10 (Sugestão: Tigre)
1 pincel redondo longo de cabo amarelo série
816 nº 14 (Sugestão: Tigre)

LIVROS DIDÁTICOS
Disciplina

Coleção

Volume

Saber – Kátia Stocco

Língua
Portuguesa
Língua Espanhola

Língua Inglesa

Editora

Kátia Stocco Smole / Maria Ignez Diniz /
Vlademir Marim

Faça Matemática Matemática

Autores

2

ISBN 7898592135353

FTD

Bel Assunção Azevedo / Christianne Botosso /
Cristiane Boneto

Faça Língua
Portuguesa
Marcha Criança

2

Nova edição

2

ISBN 7898592135452

FTD

Tânia Gaspar e Mirtha Daisy

Youtabbie Student’s book
W/Audio CD and E-Book & Digibook

Educação Tecnológica
Zoom – Robótica (Ciências e Matemática)

ISBN 9788526298293

Scipione

Adriana Saporito/Sueli Valente

2

ISBN 9788574189413

2

Material disponível para venda somente na biblioteca do colégio

Macmillan

Livros paradidáticos
 Quem tem medo do ridículo? – Ruth Rocha – Editora Salamandra – ISBN 9788516077624
 O Carteiro Chegou - Allan Ahlberg - Companhia das Letrinhas - ISBN 9788574062853
 A loja de brinquedos – Rubem Alves – Edições Loyola – ISBN 9788515013555
OBSERVAÇÕES:






Os cadernos e livros devem estar etiquetados na capa.
Na 1ª reunião de pais enviaremos um cronograma de entrega desses materiais. Aguardem!
Todo o material das crianças (mochila, uniforme, lancheira, garrafa de água, potes de lanche e material escolar)
deverá vir marcado com o nome e a turma, para que, em caso de perda, seja facilmente identificado e devolvido.
O material será vendido na escola pela Livraria Loyola no período de 13/12/2017 a 21/12/2017 e 08/01/2018 a
02/02/2018, ou em qualquer loja de sua preferência.
Uniforme: Unifor-all - Rua Cândido Vale, 255 – Tatuapé – (próximo ao Metrô Carrão) São Paulo Fones: 22952920 - 2091-0925

