GEOGRAFIA

LISTA DE MATERIAIS 2021
2º ANO / ENSINO FUNDAMENTAL 1

❑

LÍNGUA PORTUGUESA

❑ Projeto Presente: Língua Portuguesa – 2º ano
Autoras: Débora Vaz, Elody Nunes Moraes,
Rosângela Veliago
Editora Moderna (De acordo com a BNCC)
ISBN 9788516119294
(Sem o Caderno de Atividades)

❑

Editora do Brasil
ISBN 978851006533-7

❑ Narizinho, a menina mais querida do Brasil

(Adaptação da obra de Monteiro Lobato)
Pedro Bandeira
Editora Moderna
ISBN 9788516118884

Faça! Matemática - 2º ano -Conjunto
Autores: Kátia Cristina Stocco Smole, Maria Ignez
Diniz e Vlademir Marim
Editora FTD
ISBN 7898683436147

1º semestre:
E eles queriam contar
Autora: Luzia Faraco Ramos
Editora Ática
ISBN 9788508160389
CIÊNCIAS

❑

Presente Ciências 2 (Área do conhecimento
Ciências da Natureza0
Lilian Bacich, Célia R. Carone e Edilson A. Pichiliani
Editora Moderna – De acordo com a BNCC
ISBN 9788516119393
(Sem o Caderno de Atividades)

• 01 pasta com 9 plásticos (grosso), com uma
etiqueta em cada plástico, com os nomes das
disciplina

em

cada

etiqueta:

Língua

Portuguesa, Matemática, História, Geografia,
Ciências, Língua Inglesa , Produção de Textos,

Presente História (Área do conhecimento
Ciências Humanas)
Ricardo Dreguer e Cássia Marconi
Editora Moderna (De acordo com a BNCC)
ISBN 9788516117658
(Sem o Caderno de Atividades)

Projetos e Valores e Cultura)
• 01 pasta com 15 plásticos (grosso), será utilizada
para Xadrez

❑

04 cadernos grandes, brochura universitário,
capa dura – etiquetar com o nome das
disciplinas:

LÍNGUA INGLESA

❑

MATEMÁTICA

❑

02 pastas ofício transparente com presilha,
sendo:

HISTÓRIA

❑ Assim em aprendo: Caligrafia 2

Paradidático:

❑

Presente Geografia (Área do conhecimento
Ciências Humanas)
Neuza Guelli e Cíntia Nigro
Editora Moderna (De acordo com a BNCC)
ISBN 9788516117351
(Sem o Caderno de Atividades)

• Língua Portuguesa - 50 folhas- vermelho

Cool Kids 1 – 2nd edition – Student´s Book + CD
+ Reader
Autores: Gabriela Zapiain, Silvia Zapiain
Editora Richmond
ISBN 7506009847941

• Ciências - 50 folhas - verde
• História e Geografia - 50 folhas - amarelo
• Língua Inglesa - 96 folhas – azul

❑

dura – para Projeto Leitor (somente para alunos

OBSERVAÇÕES:


Todo o material deve ser encapado com plástico
transparente e identificado com nome completo,
número (deixar espaço para preenchimento) e ano do
aluno.

MATERIAL DE USO INDIVIDUAL

❑

❑

01 Agenda escolar
Obs.: para alunos do 1º EF/2020 sugerimos que
sejam utilizadas as agendas personalizadas
adquiridas em 2020 .
No caso de aulas on-line é importante que os
alunos tenham fone com microfone, pois
diferente do microfone do PC o do fone ajuda a
captar o som da voz da pessoa e menos do
ambiente, como sugestão: Fone de Ouvido
Philips Action Fit SHS3305BK/10 - Intra-auricular
com Microfone Esportivo Preto

01 caderno pequeno, brochura 96 folhas, capa
novos)

❑

01 caderno de cartografia, 50 folhas, sem papel
de seda intercalando as folhas, metragem
28cmx20cm, para Arte

❑

01 caderno quadriculado (1x1cm) brochura,
universitário, capa dura (meu primeiro caderno),
sem picote, 96 folhas, etiquetar com o nome da
disciplina Matemática (formato: 200mmx275mm)
*ficar atento às medidas

❑

01 caixa com Material Dourado em madeira com
62 peças – 9058 Carlu PT - individual

❑

05 lápis preto (2 no estojo e os demais de reserva
em casa)

❑

01 borracha macia branca

❑

01 apontador com depósito

❑

01 caixa de giz de cera curto 15 cores

❑

01 caneta marca texto amarela

❑

01 caixa de lápis de cor 24 cores – com opções
de tons de pele

❑

01 estojo com três divisórias

❑

01 estojo de canetas hidrocor 12 cores

❑

02 colas bastão grande, 40 g, com o nome do
aluno

❑

01 tesoura sem ponta, com o nome do aluno
gravado

❑

01 régua de 15 cm

❑

01 camiseta de algodão, tamanho grande, com
nome do aluno para as aulas de Arte

❑

01 tela para pintura, na medida: 20 cm x 30 cm
(para disciplina de Arte) – PARA ALUNOS NOVOS
OBSERVAÇÕES:



Todo material de uso individual deverá estar etiquetado
com o nome do aluno, número (deixar espaço), série e
nome da professora (a ser conhecido na 1ª reunião do
ano letivo). O material de uso individual será usado em
todas as disciplinas e deverá ser reposto sempre que
necessário.

MATERIAL DE USO COLETIVO


Neste ano especificamente não solicitaremos
material de uso coletivo

As indicações para compras de uniforme, materiais e
livros 2021 estão disponíveis no link:
http://www.colegiosantaamalia.com.br/unidadehttp://www.colegiosantaamalia.com.br/unidade-saude/secretaria-saude/
saude/secretaria-saude/
Guia de Fornecedores 2021
Coordenação Pedagógica

Senhores Pais e Alunos,
Seguem algumas orientações,
aquisição e uso do material escolar:

quanto

à

1 - Livro Didático: serve como referencial teórico
para que o aluno tenha uma visão do conteúdo de
forma estruturada. Seu uso facilitará o desempenho
em aula e orientará os estudos em casa. Servirá
como a primeira indicação em caso de pesquisas.
Porém, ressaltamos que o trabalho pedagógico
também tem como referencial os projetos. Sendo
assim, o livro didático poderá não ser utilizado
totalmente ou, necessariamente, na ordem
proposta pelo autor e sim, conforme as etapas ou
desenvolvimento do plano anual e dos projetos.
2 - Caderno: serve para o registro, tornando-se um
roteiro para o entendimento do desenvolvimento
das aulas e organização do aluno. Seu uso é
obrigatório.
O caderno de uso será universitário, capa dura, sem
picote e sem desenhos nas folhas internas (para o
1º, 2º e 3º ano, solicitamos caderno universitário
brochura).
3 – Livros de literatura infanto-juvenil: são obras
selecionadas pelos professores que visam a
despertar o hábito da leitura, a curiosidade diante
dos fatos e a busca de informações sobre alguns
interesses dos alunos. Cada série solicitará no início
do ano.
Sugerimos, para uma melhor conservação, que seja
encapado com plástico transparente e identificado
com o nome e série do aluno.
4 - Uniforme: é de uso obrigatório e deve ser o
oficial, adotado pela escola – identificado com o
nome. Não será permitida a permanência de
alunos sem o uniforme completo. Sandálias,
chinelos, botas, Crocs, sapatos sociais e tamancos
não fazem parte do uniforme. O uso do casaco
oficial do uniforme será obrigatório em dias de frio,
não podendo ser substituído por similares.

Início das aulas (Curso Regular): 01/02- 2ª Feira
Reunião de Pais:
Alunos (Período Manhã): 27/01- 4ª Feira:
1ºs e 2ºs anos - 19h
3ºs, 4ºs e 5ºs anos - 20h
Alunos (Período Tarde): 28/01- 5ª Feira:
1ºs e 2ºs anos - 19h
3ºs, 4ºs e 5ºs anos - 20h
Início das aulas (Curso Integral): 01/02- 2ª Feira
Reunião de Pais:
Integral: 26/01 – 3ª Feira – 18h
Semi-integral: 29/01 - 6ª Feira às 18h

