Ensino Fundamental - 2º Ano

2017

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

O material de uso individual deverá ser mantido na mochila.

A responsabilidade de reposição do material de uso individual já utilizado, desgastado ou extraviado, caberá
somente aos senhores pais ou responsáveis.
Livro(s) Didático(s)

O aluno receberá o material por semestre.
Ao iniciar o 1°bimestre ele receberá o Kit referente ao 1°semestre, e entre o 3° e 4° bimestre receberá o
material do 2° semestre;
O material adquirido contém 08 livros, referente às seguintes disciplinas: Português, Matemática, Ciências,
História, Geografia, Artes, Inglês e Espanhol.
Atenção: Alguns livros que serão usados no ano letivo não estão incluídos no material Pitágoras, tais como:
 Livros de Ensino Religioso e Informática – serão adquiridos na secretaria da escola no valor de R$
140,00 (cento e quarenta reais), deverão ser quitados na secretaria da escola no início do ano letivo (até
o dia 10/02/2017).
 Livros Paradidáticos – deverão ser adquiridos 02 livros referentes aos dois semestres, sendo
adquiridos na livraria de sua preferência.



1 Gibi da Turma da Mônica.
Dicionário Palavrinha Viva – Editora Positivo.

Livro(s) Paradidático(s)



1º. semestre: Mãos de Vento e Olhos de Dentro – Lô Galasso – Editora Scipione.
2º. semestre: O Sorriso Perdido – Recontado por Sueli Ferreira de Oliveira – Editora CPB (Casa Publicadora
Brasileira).

Materiais
 4 cadernos grandes com arame em pé com capa dura decorado com tema livre – 96 fls
 1 caderno de pesquisa meia pauta de arame fino
 3 vidros de cola (90 g)
 2 pastas transparente fina com elástico (etiquetada com o nome da criança)
 12 lápis preto nº 02
 4 borrachas
 1 tesoura sem ponta - com o nome (para ficar na mochila)
 5 envelopes pardo de tamanho ofício
 1 toalhinha para merenda com o nome da criança
 1 régua (Ficar na mochila do aluno)
 1 estojo escolar (Ficar na mochila com material de uso pessoal)
 1 jogo de caneta hidrocor 12 cores (Ficar na mochila com o aluno)
 2 apontadores com depósito Obs.: 1 para ficar em casa
Trazer na mochila
 1 copo ou garrafinha de uso pessoal com nome da criança
 1 toalhinha para a merenda com nome da criança
 1 protetor solar

Obs.: Os cadernos e os livros deverão ser etiquetados na capa (lado externo).

