
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 

MATERIAIS – USO INDIVIDUAL: 
 
 

01 Caderno de 96 folhas pautado. Capa dura liso – Ciências Naturais  

01 Caderno de 96 folhas pautado. Capa dura liso – Ciências Sociais.  

01 Caderno de 96 folhas - ALIBOMBOM PAUTADO - Capa dura liso – Aula - 1º Semestre.   

01 Caderno de 96 folhas ALIBOMBOM PAUTADO. Capa dura liso – Casa - 1º Semestre. 

Obs.: Fazer margem em todos os cadernos acima relacionados. 

01 Caderno de 48 folhas pautado. Capa dura liso – Para os conteúdos de Inglês.    

01 Pasta sanfonada PVC com elástico - (Para arquivar TC´s / TP´s) – 06 divisões – Utilizar a 

do ano anterior. 

01 Pasta catálogo preta – com 36 plásticos em cada uma. Para arquivo de TC/TP  

02 Pastas catálogo, com 20 plásticos, para música e laboratório, etiquetada - Utilizar a do 

ano anterior. 

01 Pacote de papel sulfite A4 branco 500 folhas para o ano (para tc’s individuais)  

01 Conjunto de fichas 200 unidades – para fatos fundamentais. (para ficar em casa – será 

usada, para confeccionar os fatos, com a família).  

02 Dadinhos (para jogos matemáticos) - Utilizar os dadinhos do ano anterior 
 

MATERIAIS PARA FICAR NO ESTOJO - USO PESSOAL: (tesoura, lápis, borracha, 

canetinhas coloridas finas, lápis de cor, régua, cola, caneta marca texto, 1 caixa de giz de 
cera) 
 
 

MATERIAL DE ARTE – USO INDIVIDUAL:  
01 Rolinho de espuma de pintura 5 cm 

01 Trincha ¾ - Ref 395 – (Sugestão: Atlas) 
 
 

MATERIAL PESSOAL:  
 

01 Flauta Germânica (G) – Profissional - com nome da criança GRAVADO  
01 Jaleco branco para as aulas de laboratório. USO OBRIGATÓRIO. 

 

 

 

 

 

 

 

LIVROS ADOTADOS: 2021 
 

MATEMÁTICA 2º ANO: - PRESENTE MATEMÁTICA 2 - Luiz Márcio Imenes - Marcelo Lellis 

- Moderna - 5ª edição - Projeto Presente  

PRESENTE LÍNGUA PORTUGUESA 2 – Débora Vaz - Elody Nunes Moraes - Rosângela 

Veliago - Moderna - 5ª edição – Projeto Presente  

  01 ATLAS GEOGRÁFICO (qualquer editora - Indicação: BCL e Ciranda Cultural) 

  LEITURA COMPARTILHADA - Cada aluno deve ter o seu exemplar 

  MATILDA -  Roald Dahl – Martins Fontes 

VOLTA AO MUNDO EM 52 HISTÓRIAS NARRAÇÃO de Neil Philip-Cia das Letrinhas  

A PEQUENA BRUXA - Preussler, Otfried  - (Sugestão: adquirir dos alunos do 3º ano) 

  CAÇADA DE PEDRINHO, Monteiro Lobato, Ed.Globo 

PIPI MEIA LONGA – Astrid Lindgren – Cia das Letrinhas 

PIPI A BORDO – Astrid Lindgren – Cia das Letrinhas 

03 LIVROS DE LITERATURA INFANTIS - PARA LEITURA COMPARTILHADA - 

DEVIDAMENTE ETIQUETADOS - (Opte por um livro de literatura de qualidade) 

 
 

 

OBSERVAÇÕES:  
 

1. ETIQUETAR O MATERIAL DO ESTUDANTE. 

2. A biblioteca de classe será organizada com 03 livros de literatura de cada aluno. Atenção: 
proporcione, ao seu filho, uma roda rica de literatura. Opte por um livro de literatura com 

qualidade). 
3. Sugestão para dicionário: Mini Dicionário da Língua Portuguesa - Silveira Bueno – FTD - 

(revisado de acordo com a nova ortografia)  

4. 2 Gibis - Turma da Mônica 
5. 01 Jogo – Sugestão: dominó, quebra-cabeça, lego, trunfo, varetas...  

6.    As marcas mencionadas são sugestões. Qualquer marca será aceita pela escola desde que 
ofereça qualidade, segurança e durabilidade.  

7.    O material escolar usado no ano anterior, em bom estado, poderá ser reaproveitado. 
 
 

 
 
 

 

OBSERVAÇÃO: Os livros didáticos da Editora Moderna estarão a venda no site: 

www.modernacompartilha.com.br com condições especiais 

 

 

 

OBS.: OS MATERIAIS DEVERÃO SER ENTREGUES ATÉ DIA:  AGENDAREMOS 

 

 

OBS.: ALUNOS NOVATOS, FAVOR ADQUIRIR A LISTA DISPONÍVEL NA SECRETARIA. 

Uniforme 

- Uso diário:  Serão permitidos: Calça comprida , capri de tactel ou calça bailarina de 

helanca ou cotton com laycra marinho, calça jeans azul e camisa em malha com  

         logomarca da escola.  

- Onde encontrar? QUEOPS....  Rua Sergipe 562, Centro - Tel: 3 221 0551 

- Educação Física: MASCULINO: calção ou bermuda de tactel e camiseta em malha com 
logamarca da escola. FEMININO: bermuda de tactel ou helanca ou calça bailarina de 

helanca marinho e camiseta em malha com logomarca da escola. 

- Padrão para toda a Escola: o uso do tênis é obrigatório, a cor é livre. 

- Obs. Não fazem parte do uniforme escolar:  camisas de futebol, mini blusas, roupas 
cortadas, rasgadas e/ou modificadas, chinelos, melissas, botas, sandálias e tamancos. 

- Evite consumismos. Sugerimos cadernos lisos e de qualidade (sem enfeites temáticos). 

 

 

http://www.modernacompartilha.com.br/

