
                  ENSINO FUNDAMENTAL - 2º ANO - 2019 
 

PARA USO DIÁRIO 

Mochila contendo: 

 2 cadernos de 48 folhas (grande, capa dura, com margem, folhas sem 
picote e sem desenhos, com espiral, identificado para aula);  

 1 estojo contendo: 2 lápis, 2 borrachas, apontador, 1 cola em bastão 
grande, 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  

 3 canetas para retroprojetor com ponta fina 1.0. 
 

Uma caixa de camisa 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 pote de tinta guache (250 ml - cores sugeridas: amarela, branca, preta, marrom, 
verde, laranja, rosa, roxo) 

 1 caderno de 48 folhas (grande, capa dura, com espiral, sem desenhos e sem picotes, 
com margem) identificado para textos 

 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) 
 

Materiais Didáticos: 

 JR, Giovanni. GIOVANNI.  Faça Atividades! Matemática 2º Ano. Editora FTD. São Paulo. 2016. 
1ª Edição. 

 Brick by brick 2º ano / Hilani Mercadante, Viviane Kirmeliene. - 1. ed. - São Paulo: FTD, 2017. 
 

Literaturas: 

 A família de Marcelo – Ruth Rocha 

 Um lugar especial – Leia Cassol 
 

OBS: A Editora FTD estará realizando BALCÃO DE VENDAS (dos materiais didáticos de Matemática 

e Língua Inglesa) na escola, nos dias 21 e 22 de fevereiro, das 7h30min às 18h, com desconto na 

aquisição dos títulos. 

COLÉGIO EVANGÉLICO AUGUSTO PESTANA 



 
Para as aulas de Educação Física: 

Atestado médico atualizado (preferencialmente de médico pediatra ou cardiologista) com data 

entre fevereiro ou março/2019 (entregar na secretaria até 18/03/2019). 

 

Para as aulas de Música (todos os itens devem estar identificados): 

 Uma pasta catálogo com plásticos (utilizar a mesma pasta, inclusive com o material do ano 
anterior). 

 Uma flauta doce soprano BARROCA. Sugestão: marca Yamaha. Pode ser adquirida em lojas 
de instrumentos musicais. O instrumento e a capa devem ser identificados. 

 

Para as aulas da Hora do Conto: 

 2 canetas de retroprojetor (uma de ponta fina e oura de ponta grossa) 

 1 apontador 

 1 borracha 

 1 tubo de cola tenaz 

 1 metro de tecido de algodão cru 

 1 caderno grande de capa dura (48fls – bem simples pois será revestido) 
 

Informações Importantes: 

 No 1º dia de aula (18/02 – 13h30min – 17h50min), as crianças devem trazer apenas a mochila 
completa e o lanche para o intervalo. 

 

 Todos os materiais, exceto os pertinentes à mochila e materiais didáticos, devem ser 
entregues nas salas de aula, no dia 15/02 das 16h às 18h, diretamente às professoras. Os 
materiais da Hora do Conto e Música devem ser entregues em sacolas separadas e 
identificadas. 

 
 Datas comemorativas, feriados, férias e sábados letivos podem ser conferidos no site da Escola 

(www.ceap.g12.br). 


