
                                    

O  material  escolar  deve  ser  adquirido  respeitando  as  indicações
determinadas  em  cada  item.  Desta  forma,  os  responsáveis  estarão
facilitando a aprendizagem, a organização e a aquisição de método pelo
estudante na primeira fase do Ensino Fundamental.

A  adoção  de  novas  tecnologias  educacionais  impõe  a  necessidade  de
equipamentos que possam utilizar conteúdos digitais em sala de aula.

Recomendamos  que  nossos  alunos  tenham,  para  uso  em  sala  de  aula
equipamentos (tablet, notebook...) a fim de que as atividades descortinem novas
experiências educacionais.
   - 1 caderno de desenho meia pauta (espiral/capa dura/de 40 fl.);

- 1 caderno para Português (grande – 48 fl/ capa dura/brochura);
- 1 caderno para Matemática (grande – 48 fl/capa dura/espiral, quadriculado -1cm);
- 1 caderno para História/Geografia (pequeno/48 fl. capa dura/ brochura);
- 1 caderno para Ciências (pequeno/ 48 fl. Capa dura/ brochura).
MATERIAL DIÁRIO (TRAZER TODOS OS DIAS)
- 1 dicionário de bolso, (sugestão: Houaiss – Ed. Moderna, ou Soares Amora –
   Ed. Saraiva);
- 1 caixa de lápis de cor (12 cores);
- 1 estojo de caneta hidrocor (12 cores);
- 1 tubo de cola;
- 1 tesoura sem ponta;
- AGENDA: será fornecida pela Escola no 1º dia de aula (não adquirir);
- 1 estojo com: 2 lápis pretos apontados;1 borracha; 
   1 apontador e 1 régua de 15cm;
- 1 caixa pequena de “Material Dourado” para uso individual (madeira);
- 1 pasta plástica azul com grampo, para Inglês;
- 1 pasta plástica transparente com grampo, para folhas de tarefas e atividades de matemática e
ciências;
-  1 pasta  plástica  transparente  com grampo,  para folhas de tarefas e atividades  de português  e
história/geografia.
OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

a) não é permitido o uso de fichário, nem caderno espiral (somente o caderno 
de desenho e quadriculado);

b) encapar os livros e cadernos com plástico transparente;
c) etiquetar todo o material com nome, ano e matéria;
d) não é permitido o uso de lapiseiras. 

Livro: Aprender Juntos Português – 2º ano EF
    Autores: Cícero de Oliveira/Elizabeth Gavioli/Márcia Cristina Abromovich
    1ª edição. São Paulo: SM, 2018 - de acordo com a BNCC
    ISBN: 9788541818810

Livro: Descobrindo a Gramática – 2º ano EF
Autores: Gilio Giacomozzi, Gildede Valério, Geonice Valério.
1ª edição. São Paulo: FTD, 2015. 

Livro: “Projeto Ápis” - 2º ano 
Autor: Luiz Roberto Dante



4ª edição. São Paulo: ÁTICA, 2020.
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Obra Coletiva – Maíra Rosa Carnevalle
Editora Executiva
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História:
Livro: “Projeto Buriti Plus História 2”
Obra Coletiva - Ana Claudia Fernandes (Editora Executiva)
1ª edição. São Paulo: Moderna, 2018 - de acordo com BNCC.
ISBN: 9788516113032

Geografia:
Livro: “Projeto Buriti Plus Geografia 2”
Obra Coletiva - Cesar Brumini Dellore (Editor Executivo)
1ª edição. São Paulo: Moderna, 2018 - de acordo com BNCC
ISBN: 9788516112950
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