
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2° Ano – Ensino Fundamental I – 2019 
 

 

   MATERIAL DE USO DIÁRIO 
01 estojo 
01 apontador com depósito para lixo 
01 borracha branca (sem cheiro) 
03 lápis pretos apontados 
01 tubo de cola grande 
01 tesoura sem ponta 
01 caixa de lápis de cor 
01 caixa de giz de cera curton (pequena) 
01 estojo de canetinhas 
01 régua de 15 cm, transparente 
01 caderno com linhas simples, grande, 48 folhas, 
      tipo brochura, (capa dura) 
Obs. Não será permitido o uso de caderno espiral, lapiseira e 
         caneta gel, durante o ano 

01 pasta com abas e elástico (não polionda) 

 
   LINGUAGENS 
 

   Língua Portuguesa 
01 Minidicionário 
Sugestão de minidicionário: Silveira Bueno – FTD,  
Houaiss – Objetiva ou Aurélio – Positivo 
 

Elefante Letrado 
Acesse o link: 
https://prod-admin.elefanteletrado.com.br/pagamento 
Veja maiores informações no Folder em anexo 
 
   Musicalização 
01 caderno grande, 96 folhas, tipo brochura (capa dura) 
 

   Língua Inglesa 
Livro: Shine On! Level 2 Student Book with Extra Practice 
Autora: Helen Casey – Editora: Oxford 
01 caderno pequeno, 48 folhas, tipo brochura 
    
    MATEMÁTICA 
    

Livro: Buriti Plus Matemática – Projeto Buriti 2 
Volume 2 – 1ª Edição – 2018 – Editora: Moderna 

 
 

   MATERIAL A SER ENTREGUE PARA A PROFESSORA 
01 pacote de creative lumi papers 
05 sacos plásticos, tamanho ofício, grosso 
01 bloco de desenho A3 (Formato: 310mmX420mm)  

01 caderno de desenho 
01 caixa de sapato forrada contendo: 01 caixa de cola colorida, tinta guache  

    (06 cores), pincel nº. 12, recipiente para água (pequeno), pano, cola gliter  
    (02 cores) 

20 folhas de ofício pautadas 
01 jogo pedagógico (direcionado a crianças de 07 a 09 anos)  

01 caixa de massa de modelar (12 cores – macia – base amido) 
02 gibis com nome  
01 livro de literatura infantil a escolher 
01 kit material dourado, pequeno, de madeira 
01 revista para recorte 
01 EVA (cor a escolher)  (para meninos) 
01 EVA decorado (para meninas) 

01 pasta de elástico de plástico transparente – será utilizada para a pasta literária 
01 corda para Psicomotricidade      
 
Livros do Projeto de Leitura: 
 

 A cidade que mudou de nome 
Autoras: Conceil Corrêa da Silva e Nye Ribeiro – Editora: do Brasil 
 

 Quem vai salvar a vida?  
Autora: Ruth Rocha – Editora: Moderna 

 
   CIÊNCIAS HUMANAS 
 

   Filosofia 
Livro: Minha História no Quintal – Coleção: O início de uma mudança 
Autor: Silvio Wonsovicz  
Editora: Sophos, 2019 – 18ª Edição – 2º ano 

 
 

 

O material deverá ser identificado e entregue na primeira reunião de pais. 
 

O uso do UNIFORME é OBRIGATÓRIO para os dias de aula e atividades extracurriculares e 
poderá ser adquirido no BAZAR (Rua Morom). 

 
 

INÍCIO DO ANO LETIVO – 2019 
     - Dia 13/02/2019: 13h30min – Entrega dos materiais escolares e reunião somente com Pais e/ou Responsáveis,       
                                                         em sala de aula, com a professora. 

 

     - Dia 14/02/2019: 13h30min às 17h55min. 
 

 

Esta lista encontra-se disponível em todas as livrarias da cidade e no site: 
www.passofundo.notredame.org.br 

 
 

           O material da Editora Moderna pode ser adquirido a partir de 10/01/2019 com condições especiais de parcelamento em até 10X sem acréscimo e com desconto, 
por meio do portal www.modernacompartilha.com.br para a disciplina de Matemática e com retirada do material diretamente no Colégio a partir de 05/02/2019, mediante 
o comprovante de pagamento/voucher de retirada de material. Veja maiores informações no folder impresso do Moderna Compartilha. 

O mesmo material pode ser adquirido nas livrarias da cidade. 

https://prod-admin.elefanteletrado.com.br/pagamento
http://www.passofundo.notredame.org.br/
http://www.modernacompartilha.com.br/

