Livros didáticos
ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CRESCER
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL / 2018
Lista de material individual
- 02 lápis pretos nº 2
- 02 borrachas
- 01 apontador com reservatório
- 01 tubo de cola bastão grande
- 01 tubo de cola líquida
- 01 caixa de cola glitter
- 01 régua de 30 cm
- 01 tesoura pequena com ponta redonda (Mundial ou Tramontina)
- 01 caixa de giz de cera retrátil (12 cores)
- 01 caixa de lápis de cor (12 cores)
- 01 conjunto de caneta hidrocor fina (12 cores)
- 01 régua de 30 cm, plástica, rígida (não flexível) e transparente
- 06 cadernos grandes pautados com capa dura e margem 96 folhas brochura
(português, matemática, ciências, geografia, história e redação)
- 01 pasta fina com elástico
- 25 folhas A3
- 02 gibis infantis novos
- 01 jogo adequado à faixa etária
- 01 estojo com 3 divisórias
- 50 fls de desenho A4
- 01 agenda (adquirir na secretaria)
- 01 pasta catálogo ofício 20 fls

- Porta Aberta Língua Portuguesa 2 + caderno de atividades - Editora FTD
- Porta Aberta Matemática 2 + caderno de atividades – Editora FTD
- Dicionário de Língua Portuguesa
- Kids Web – 2º ano – Inglês – Editora Moderna
- No capricho: caligrafia integrada com ortografia e gramática – volume C,
Isabela Pessoa de Melo Carpaneda, Quinteto Editorial
- Os livros de história, geografia e ciências que não foram solicitados serão
substituídos por materiais elaborados pela professora. Taxa anual de R$
260,00 – pagar na secretaria até dia 06|03.
- Serão fornecidos materiais xerocados durante o ano. Taxa anual de
R$110,00- Pagar na secretaria até dia 06/03.

- Todo o material da lista deverá conter a identificação do
aluno bem visível.

Os livros literários serão solicitados ao longo do ano.

