
 

 

 

 LISTA DE MATERIAL PEDAGÓGICO 

 ENSINO FUNDAMENTAL I  -  2020 

2º ANO 

 

USO INDIVIDUAL 

 

x 01 estojo 

 01 estojo  aquarela ref.01812 

 01 pasta plástica com elástico azul fina (Leva e traz – lição de casa) 

 01 caderno grande de capa dura – liso sem ilustração – brochura 100 fLs  vermelho  

 01 caderno grande de capa dura – liso sem ilustração –brochura 100 folhas – azul 

para Inglês e Espanhol 

 01 caderno grande quadriculado (1cmx1cm) para Matemática 

 03 lápis pretos (repor a medida que for acabando)  

 01 caixa de lápis de cor com 24 cores  

 01 caixa de gizão de cera (12 cores) 

 01 estojo de canetinha ponta grossa 

 01 borracha branca 

 02 colas bastão Acrilex grande (repor a medida que for acabando) 

 01 tesoura pequena sem ponta Mundial (com nome gravado) 

 01 apontador com reserva 

 01 caneta marca texto amarela 

 01 régua de 15 cm 

 01 material dourado individual  ref.1049 (para alunos novos ou para quem 

 não tem) 

 01 avental ou camisetão para Artes com nome gravado 

 01 flauta pedagógica AM2  (de madeira) 

 01 revista em quadrinhos da Turma da Mônica 

 

USO COLETIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 500 folhas de papel sulfite branca ( Preferência :Report ou Chamex) 

 02 blocos de papel canson (branco) A4 

 05 folhas de color set (qualquer cor) 

 01  pacote  de  EVA com gliter A4   

 02 caixas de massa de modelar 

 04 folhas de papel crepom (qualquer cor) 

 01 caixa de clipes 2/0  

 01 pacote de olho móvel (grande) 

 01 unidade de fita dupla face 

 01 pacote de fita de cetim 1 cm (qualquer cor) 

 02 colas bastão Acrilex (grande) 

 02 metros de contact colorido 

 01 bailarina tamanho p (colchete latonado nº5) 

 03 unidades de cola quente grossa 

 01 pacote de palito de sorvete colorido 

 01 caneta marcador para retro projetor - preta 

*ATENÇÃO 

 

Os materiais de 

uso coletivo 

deverão ser 

entregues na 

escola a partir do 

dia 20/01/20 com 

o nome/série-ano 

marcado na parte 

externa da 

sacola. 
 

*ATENÇÃO 

 

Todo material de 

uso individual 

deverá 

permanecer na 

mochila, marcado 

com o nome /ano 

do aluno, ficando 

sob 

responsabilidade 

dos pais a 

reposição dos 

mesmos. 



 

 
LIVROS: 

 
 

 LIVROS DE INGLÊS CAMBRIDGE 

 

 

 LIVRO DE ESPANHOL 

          

 

 

 CALIGRAFIA  

 

 

 

 

 

 

FUNDAMENTAL I  

 

 

Horário do período da manhã    07h30m as 12h00m 

Horário do período da tarde   13h00m as 17h30m 

Secretaria                 011- 963185434  

e-mail da Coordenação                                     potencialobjetivocotia@yahoo.com.br  

 

 

 

 

 

 

INÍCIO DAS AULAS DO FUNDAMENTAL I  -  DIA 27/01/2020 

 

 

 

 

9781107556522 2º Ano AMER GUESS WHAT! 1 SB 

9781107556577 2º Ano AMER GUESS WHAT! 1 AB W ONLINE RESOURCES 

9788516093822 2º Ano NUEVO RECREO 2 ED3     EDITORA SANTILLANA  

9788583920472 2º Ano NO CAPRICHO – LETRA B  -  EDITORA FTD  Quinteto 


