COLÉGIO NOTRE DAME APARECIDA
Rua Bernardo Paz, 114 – Centro – Carazinho/RS
Fone (54) 33302111- Fax (54) 33314010

LISTA DE MATERIAL PARA 2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL – 2019
 LÍNGUA PORTUGUESA: Interpretação de Textos – 2° ano: desenvolvendo a competência leitora Autores: Willian Roberto Cereja e Ciley Cleto – Editora Atual, São Paulo, 2015.
 LÍNGUA INGLESA: Hello! Kids 2° ano – Eliete Cenesi Morino e Rita Brugin de Farias, 5° Edição, São
Paulo: Editora Ática 2018.
 MATEMÁTICA: Projeto Ápis – Matemática 2º ano - Edição Renovada 2017 - Autor: Luiz R. Dante; São
Paulo: Editora Ática.
 FILOSOFIA: Minha História no Quintal – Silvio Wonsovicz - 18ª Edição – Florianópolis: Editora Sophos,
2019 (Coleção Filosofia, O Início de uma Mudança: 2° ano).
 Os livros de literatura serão indicados no decorrer do ano letivo, de acordo com os projetos de Leitura.
 Dicionário: De livre escolha.
Obs.: O material das Editoras Ática e Atual pode ser adquirido a partir de 02/01/2019 com condições especiais de
parcelamento
e com DESCONTO, por meio do portal
notre_dame_aparecida2019.
O mesmo material pode ser adquirido nas livrarias da cidade.

www.domquixote-rs.com.br,

MATERIAL DE USO DIÁRIO (deve ser organizado na mochila)
3 cadernos grandes - brochura de linha
simples (90 folhas);
2 cadernos grandes - brochura de linha
simples (48 folhas);
1 caderno pequeno - brochura de linha
simples (48 folhas);
1 caderno de desenho para Artes;
1 caderno de desenho para música (pode
ser usado o do 1° ano);

utilizando

o

cupom:

1 estojo;
2 lápis pretos;
1 apontador com depósito;
1 borracha branca (não perfumada);
2 tubos de cola grande;
1 tesoura sem ponta;
1 régua transparente de 30cm;
1 caixa de lápis de cor;
1 jogo de canetinhas;

MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA
1 pasta grande para folha A3;
2 colas dimensionais/cores diferentes (sem
1 caixa de tinta guache 6 cores sem glitter;
brilho);
1 pincel nº 10;
1 cola Glitter;
100 folhas sulfite 60;
2 rolos de papel toalha;
50 folhas de ofício A4;
1 flauta doce Yamaha (modelo germânica
2 folhas de E.V.A (1 simples / 1 com glitter);
para as aulas de Música);
1 rolo de fita adesiva (marrom – não
1 caixa pequena de material dourado (em
plástica);
madeira);
2 pacotes de folhas coloridas (8 cores);
2 Gibis.
1 bloco de desenho branco A3;
1 jogo pedagógico para crianças de 07 a 09 anos (dominó, quebra-cabeça, bingo, ou outro)



É OBRIGATÓRIO o uso de uniforme nos Colégios da Rede ND.
Todo o material e os uniformes devem ser identificados com o nome do estudante.

Reunião com os Pais de 1° ao 4° ano:
13/02/2019: às 13h, nas salas de aula de cada uma das turmas. (Devem ser trazidos os materiais a serem entregues
para a professora)
Início das aulas para os estudantes: 14/02/2019, das 13h25min às 17h50min.

