*LISTA DE MATERIAL DOS ALUNOS DA CASA QUE NÃO RETIRARAM OS MATERIAIS DA ESCOLA EM
2020/2021

2º ANO - ENSINO FUNDAMENTAL- ANOS INICIAIS
RELAÇÃO DE LIVROS E MATERIAIS – 2021
1. INGLÊS - O EDUCATE BILINGUAL PROGRAM da EDITORA RICHMOND SÓ SERÁ ADQUIRIDO
ACESSANDO O PORTAL: www.educate.global (material presente na plataforma do programa de ensino
para a Educação Bilíngue 2021). Consultar o site (www.casoc.com.br) para acessar o tutorial de compra.
2. A AGENDA ESCOLAR PADRONIZADA - PODERÁ SER ADQUIRIDA NA ESCOLA (Opcional).
3. LIVROS DIDÁTICOS:
LÍNGUA PORTUGUESA

MATEMÁTICA

LIVRO DIDÁTICO: Projeto Ápis – 2º ano
Língua portuguesa / Maria Trinconi
Borgatto, Terezinha Costa Hashimoto
Bertin, Vera Lúcia de Carvalho Marchezi.
4. Ed. São Paulo : Ática, 2020.
(Projeto Ápis ; vol. 1 ao 5)

LIVRO DIDÁTICO: Projeto Ápis – 2º ano Matemática / Luiz Roberto Dante. - 4. Ed.
São Paulo: Ática, 2020. (Projeto Ápis; vol.
1 ao 5)

CIÊNCIAS

LIVRO DIDÁTICO: Ligamundo - 2º ano Ciências / César da Silva / Sezar Sasson,
Paulo Sérgio Bedaque Sanches, Sonelise
Auxiliadora Cizoto, Débora Cristina de
Assis Godoy - 1. Ed. - São Paulo: Saraiva,
2018.

* MINIDICIONÁRIO (De acordo com a Nova Ortografia)
* CLÁSSICO: A Fantástica Fábrica de Chocolate - Roald Dahl – Martins Fontes
(O CLÁSSICO NÃO PODERÁ SER SUBSTITUÍDO POR OUTRO AUTOR.)
 MATERIAIS DE USO INDIVIDUAL

- UM ESTOJO ESCOLAR CONTENDO: lápis, régua (30 cm), apontador, borracha, 02 marca-textos (cor clara), 01 cola
branca bastão com nome, uma tesoura sem ponta com o nome da criança gravado, 01 calculadora identificada. (Obs.:
Esse material ficará no estojo do aluno).

- 01 KIT com 5 máscaras descartáveis (ficarão na escola);
- 01 calculadora identificada;
- 01 caderno espiral 100 folhas (capa dura – uma matéria);

- 01 pasta sanfonada com 12 divisões;
- 01 nécessaire (30 cm por 15cm) com o nome do aluno.
MANTER SEMPRE NA MOCHILA
- Um kit para lanche personalizado (copo, prato, talheres, guardanapo e uma toalha pequena);
- 1 garrafa (squeeze).
 5 kits com máscaras de tecido (1 para cada dia da semana):
 Cada kit deverá conter 3 máscaras nas cores azul, amarela e branca (uma de cada cor);
 As máscaras devem ter como cor predominante ou cor de fundo as sinalizadas acima (branca, amarela e azul);
 Todas as máscaras deverão ser identificadas com o nome da criança;
 A criança deverá vir todos os dias com a máscara BRANCA para facilitar o monitoramento nas trocas periódicas.

MATERIAIS OPCIONAIS

- Na ocasião que a Escola necessitar de algum material para fins pedagógicos individuais, esses serão
solicitados às famílias.
AVISOS IMPORTANTES
Os pais poderão adquirir os livros no stand “COMÉRCIO DE LIVROS”, instalado no Colégio, no mês
de janeiro, a partir do dia 18/01/2021.
Na compra dos livros didáticos no stand instalado no Colégio, os responsáveis terão:
- 5% na compra dos livros- dividindo em até 10 parcelas;
- 10% na compra dos livros à vista.
* Na compra dos livros, atente-se para a edição e ano de publicação, pois não receberemos versões que não
estejam atualizadas.
- Os livros deverão ser forrados com plástico grosso e transparente e com o nome da criança na capa, abaixo
do plástico para facilitar a limpeza (atentem-se para a referência do livro).
- Todo material relacionado na lista é indispensável para a realização das atividades pedagógicas e maior
aprendizagem do aluno.
- ENTREGA DE MATERIAIS DOS ALUNOS DO GRUPO 02 AO 5º ANO: os materiais só serão entregues na
retomada das aulas presenciais.
UNIFORME
UNIFORME DIÁRIO – Calça ou bermuda cinza (de helanca ou tactel) padronizada e camisa rosa, para ambos
os sexos. Tênis ou sapato preto, branco, cinza ou de cores claras com meias antiderrapantes (estilo pilates).
Obs.: Seguindo o protocolo sanitário da escola, o aluno permanecerá na sala de aula com as meias
antiderrapantes e sem os sapatos (CASO O ENSINO PRESENCIAL SEJA LIBERADO).
INÍCIO DAS AULAS – 17 DE FEVEREIRO

