Material Escolar – 2019
2º Ano – Ensino Fundamental
Coleções FTD *Língua Portuguesa/ Matemática/História
Geografia/Ciências/Inglês/Artes
Ensino
Religioso

Crescer com Alegria e Fé* - Volume 2 – 2018 (Nova edição)

Editora: FTD

Editora: FTD

Autores: Ednilce Duran e Glair Arruda

* Para maior comodidade, os livros FTD serão disponibilizados para compra na escola

de 11 a 21 de dezembro ou pelo site www.ftdcomvoce.com.br a partir do dia 15.01.2019.
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Folhas de desenho (gramatura 120)
Folhas A3 (gramatura 120)
Tubos de cola em bastão*
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Tubo de cola líquida*
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01
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Caixa de Material Dourado individual de 62
peças de madeira (centena, dezena e unidade).
Caixa de madeira
Régua de 30 cm

Tesoura (ponta redonda)*
Folha de EVA
Cadernos grandes (com 96 folhas com espiral
sem ter folhas picotadas)*
Caderno grande de capa dura e brochura com 48
folhas
Lápis apontados*

01

Apontador (com reservatório)*

01

Jogo educativo apropriado para a faixa etária

01

Borracha branca*

01

Jogo de canetas hidrocor*

02

Potes de massa de modelar com tampa

02

Kits papel Color Set colorido

01

Pote pequeno de tinta de PVA

01

Caixa de lápis de cor*

01

Copo de plástico duro

01

Caixa com 6 potes de têmperas pequenos

01

Toalha de mão (pequena)

01

Caixa de giz de cera (curto e grosso)

01

Tubo de cola tridimensional colorida

01

Pincel médio

01

Tubo de cola glitter

01

Pasta plástica fina

01

Pote pequeno de tinta de tecido

01

Livro de literatura infantil (Será sugerido pela professora da turma na primeira reunião de pais).

Observações:
•
•
•
•
•

•

A Agenda Escolar será fornecida pela escola, sendo de uso obrigatório em sala de aula diariamente.
Todo material deve estar com o nome do aluno.
O uso do uniforme é obrigatório desde o primeiro dia de aula.
Os materiais indicados com (*) devem estar na mochila desde o primeiro dia de aula e os demais deverão
ser entregues na reunião de pais dia 08/02/2019 às 14h.
O uso adequado dos cadernos será explicado pela professora em reunião.
Os livros didáticos serão utilizados a partir do dia 11/02/2019.

