COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA
Rede Sinodal de Educação
MATERIAL ESCOLAR - 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL/ 2018

SOBRE A BIBLIOGRAFIA OBRIGATÓRIA – MATERIAIS DA EDITORA MODERNA
Através da parceria com o CEAP, a Editora Moderna está oferecendo condições diferenciadas para a
aquisição dos livros didáticos desta editora que integram as listas de materiais da escola. Por esse
sistema, a aquisição dos livros acontece pela internet, com 7% de desconto e possibilidade de
pagamento
em até 10 vezes no cartão de crédito. Os livros serão entregues no CEAP e poderão ser

retirados pelas famílias/alunos nos primeiros dias de aula.
Confira no site da escola ou na fanpage o passo a passo sobre como fazer. Ou acesse o site
www.modernacompartilha.com.br e entre no menu COMPRE AQUI.

USO DIÁRIO (MOCHILA):
Confira no site da escola ou na fanpage o passo a passo sobre como fazer. Ou acesse o site
 2 cadernos de 48 folhas (grande,
dura,
com margem,
www.modernacompartilha.com.br
e entre capa
no menu
COMPRE
AQUI. folhas sem picote e sem
desenhos, com espiral, identificado para aula);
 1 estojo contendo: 2 lápis, 2 borrachas, apontador, 1 cola em bastão, tesoura sem
ponta (todos os itens identificados);
 1 estojo contendo caixa de lápis de cor (12 cores), 1 caneta destaca texto, 3
canetas para retroprojetor com ponta 2.0 e 3 canetas para retroprojetor com ponta
fina 1.0.
 1 toalha com nome.
UMA CAIXA IDENTIFICADA CONTENDO:

















1 caixa de giz de cera 12 cores (pequena);
1 pacote (ou caixa) de massinha de modelar;
1 cola líquida (110g);
1 folha adesiva (tamanho carta);
1 estojo de cola colorida;
1 régua (30cm);
1 pacote de folhas Filipinho;
1 pacote de folhas de desenho;
1 pote de anelina comestível;
1 pote de tinta guache (250 ml), na cor verde, branca, vermelha ou azul;
1 livro para leitura em sala de aula;
1 caderno de 48 folhas (grande, capa dura, com espiral, sem desenhos e sem
picotes, com margem);
1 pasta plástica fina com elástico (para atividades de tema);
1 caixa de Material Dourado pequeno (do ano anterior);
1 prancheta identificada;
2 revistas de passatempo Coquetel (adequado à faixa etária).

LITERATURA:



A família de Marcelo – Ruth Rocha
E algo aconteceu naquele dia – Jonas Ribeiro

PARA MATEMÁTICA: Daremos sequência ao livro de Matemática do 1º ano,
às unidades 5, 7 e 8; ao longo do segundo ano.

PARA AS AULAS DE LÍNGUA INGLESA: (entregar em sacola separada, com o livro
identificado)
 Kids Web nº 2. – Second Edition- Editora Richmond.
PARA AS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA:
 Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com
data entre fevereiro ou março/2018 (entregar na secretaria até 20/03/2018).

PARA AULAS DA HORA DO CONTO:
 2 lápis de escrever 2B
 2 canetas para retroprojetor preta nº 2,0
 2 canetas para retroprojetor ponta nº 1.0
 1 cola sílica fria
 1 pote de glitter cristal

PARA AS AULAS DE MÚSICA:
 1 pasta com plásticos (pode ser a mesma do ano anterior, inclusive com o
material);
 1 flauta doce soprano barroca Yamaha.

Informações Adicionais:
 No 1º dia de aula (19/02 – 13h30min – 17h55min), as crianças devem trazer apenas a
mochila completa e o lanche para o intervalo.
 Importante: Todos os demais materiais (que não são da mochila) não devem ser trazidos
no 1º dia, pois as professoras agendarão a data para a entrega.
 Reunião com pais – 22 de março às 18h30min.

