
           MATERIAL ESCOLAR PARA O ANO LETIVO DE 2020 
   2º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL 

 
 
 

Agenda grande (uma página por dia) 

Estojo completo, régua, cola, tesoura, caneta marca texto, lápis de cor 

1 jogo de desafio. Exemplos: dama, xadrez, dominó, ludo, uno, trunfo (no final do ano, os jogos 

em bom estado serão doados para uma entidade de caridade). 

 

CADERNOS 

2 cadernos (brochuras) pequeno de 100 folhas, capa dura  

 

PASTAS 

1 grande com ferragem na cor azulão com 5 plásticos (música) 

1 grande com ferragem na cor azulão com 10 plásticos (atividades) 

1 de linguagem para ditados na cor azulão com 100 folhas (pequenas, com margem) 

1 com elástico na cor azulão (avaliações) 

* colocar etiquetas com nome nas pastas, cadernos e livros (na capa) 

* os plásticos devem ser fixados nas ferragens das pastas 

 

MINIDICIONÁRIOS (de acordo com a nova reforma ortográfica da língua portuguesa – 

sugestões) 

 * Minidicionário Aurélio- O dicionário da Língua Portuguesa Ed. Positivo – ISBN 9786550512620 

 *  Houaiss da Língua Portuguesa– Ed. Moderna ISBN 9788516101473 

 

Arte 

Presente Arte. 5ª Edição. Editora Moderna - ISBN 9788516110277 

 

Paradidáticos 

FEVEREIRO – “A gente pode... A gente não pode...” Anna Claudia Ramos. Editora DCL 

ISBN 9788573385373  

MARÇO – “A primavera da lagarta”. Ruth Rocha. Editora Salamandra. 

ISBN 9788516065331 

 

Para alunos matriculados no Ampliado Bilíngue 

 

1 caderno brochura de 50 folhas capa dura pequeno 

1 pasta com elástico na cor verde 

1 caderno de desenho 100 folhas 

 
É imprescindível que nossos alunos tenham no 1º dia de aula todo o material para 2020, etiquetado e nomeado pois só 

assim o processo ensino-aprendizagem será plenamente desenvolvido. 
A cada trimestre outros livros paradidáticos poderão ser adotados, inclusive em outras disciplinas, tais livros serão 

divulgados pelos professores na ocasião oportuna. 

 

Coordenação Pedagógica  

 
Sugestão: O material escolar estará à venda na papelaria ÁGUIA DE OURO Av. Dino Bueno, nº 12 – Ponta da Praia – tel. (13) 32365341 
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