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Lista de Material Escolar
Ensino Fundamental

2º ANO

Querida Criança,
É com satisfação que o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora recebe você para, juntos, idealizarmos
grandes projetos e realizarmos nossos sonhos. Sinta-se abraçada e amada por todos.
Aqui, somos mais que uma escola; somos valores para a VIDA, somos FAMÍLIA
AUXILIADORA!

Material para uso diário

Material para ser entregue no dia 22/01/18:
 2 folhas de cartolina dupla face (vermelhas);
 2 cartolinas máster (amarela);
 1 folha de EVA (azul);
 1 folha de EVA com glíter (cor opcional);
 01 pincel (a partir do nº 12);
 tintas guache nas cores: verde, amarela, vermelha, azul e marrom);
 massa de modelar (de qualidade).

No primeiro dia de aula,
22/01/2018, o nosso encontro
será apenas com os pais, na sala
de aula de seu filho (sua filha),
às 7h, para apresentação da
professora e recebimento do
material. Sejam pontuais!

CADERNOS
 01 caderno de 96 folhas – Português
 01 caderno de 196 folhas – Atividades de Casa
 01 caderno de 96 folhas – Matemática
 01 caderno de 96 folhas para História e Geografia (dividi-lo)
 01 caderno de 96 folhas – Ciências e Filosofia (dividi-lo)
 01 caderno de 96 folhas – Inglês e Informática (dividi-lo)
 01 caderno de 48 folhas – Redação
 01 caderno grande de Desenho para: Arte

Atenção Pais!
Na aquisição dos cadernos,
prefiram os que possuem
margem e pauta bem definidos.
Evitem aqueles com desenhos.
Não esqueçam de identificar o
material da criança.

DA EDUCAÇÃO INFANTIL AO ENSINO MÉDIO

Este material a criança deve trazer

 01 caixa de lápis coloridos;
todos os dias.
 01 tubo de cola;
 01 garrafinha para água (com identificação);
Atenção!
 lápis grafite;
 01 copo para tomar água;
Oriente a criança a manter seu material
 borracha;
sempre limpo e organizado. Crie o hábito
 02 pastas com elástico (com identificação);
de observarem juntos se o material diário
 01 toalhinha;
está de acordo com o que foi solicitado e
 01 lancheira (colocar identificação por fora;)
se precisa repor algum item.
 apontador;
 régua;
 tesoura (sem ponta);
 1 pen drive (para aula de Informática – Identifique o dispositivo com o nome da criança).

Livros Didáticos
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa

TÍTULOS

AUTOR(ES)

EDITORA

Português e Linguagens 2

Willian Cereja
Thereza Cochar

Atual

Ênio Silveira
Cláudio Marques
Lílian Bacchi
Célia R. Carone
Edílson A. Pichiliani
Maria Elena Simielli
Anna Maria Charlie
Neusa Sanchez Guelli
Allysin Lino

Moderna

Obra coletiva

Richmond

(Edição Renovada)

Matemática 2

Matemática
Ciências

Projeto Presente
(Ciências Naturais – somente o livro)

Projeto Apis

História
Geografia

(Edição Renovada)

Projeto Presente
(Geografia – somente o livro)

Kid’s Web 2

Língua Inglesa
Informática

(Second Edition)

Editora chefe: Ana Lúcia Militello

Coleção Microkids

Lisalba Camargo
Roselita Camargo Guimarães

Tecnologia Educacional

Moderna
Ática
Moderna

Camargo

 O Livro de Filosofia será vendido nas dependências da escola.

IMPORTANTE!
Os livros, cadernos e pastas devem conter a identificação
do aluno (da aluna), o ano que irá cursar, turma, nome do
colégio e da professora (do professor).
Os livros serão utilizados a partir da 2ª semana de aula.

A ESCOLA NÃO ACEITA XEROX!

Em 2018 serão usados dois livros paradidáticos, como estímulo à leitura. É importante que cada criança
possuam os seus livros (devidamente identificados) para evitarmos contratempos e situações embaraçosas.
Os paradidáticos a serem adotados são:

Quero viver
Autor: Fernando Carraro
Editora: FTD

A casinha do tatu
Autora: Elza Sallut
Editora: Moderna

Senhores pais,
Observem o fardamento da criança e os horários de entrada e saída.
Preparem um lanche saudável e gostoso para seu (sua) filho (a) trazer na lancheira todos os dias. Vamos
criar esse hábito nas crianças.
Organizem o material para a 1ª aula: Caderno de Arte, de Português, Tarefa de Casa e lápis colorido.
Lembrem-se:

As aulas com os alunos terão início no dia

EU SOU O FUTURO!
INOVANDO E
HUMANIZANDO

23 de janeiro de 2018 .
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