ESCOLA LUDOVICO PAVONI
LISTA DE MATERIAL - 2020
2º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL
• 1 caderno pequeno de pauta dupla para Língua Portuguesa (caligrafia) – menos “Meu Primeiro
Caderno” (brochura)
• 1 caderno grande de pauta simples para Língua Portuguesa (brochura 96 folhas)
• 1 caderno quadriculado grande para Matemática (brochura 96 folhas)
• 1 caderno grande e fino de pauta simples para Ensino Religioso (brochura 48folhas)
• 1 caderno grande de pauta simples para Ciências (brochura 48folhas)
• 1 caderno de desenho grande (96 folhas)
• Dicionário de Língua Portuguesa
• 2 blocos de papel Canson (A4 210mm x 297mm.140g/m2 creme)
• 1 pacote de Chamequinho (colorido 100 folhas)
• 2 pacotes de Filipinho A4 (8 cores)
• 1 pasta com elástico de plástico fina
INÍCIO DO ANO LETIVO DE
2020
• 5 pastas de plástico com trilho
03 DE FEVEREIRO
• 1 folha de EVA com glíter
HORÁRIO DE ENTRADA
• 1 cartolina decorada
MANHÃ: 7h10min
• 3 vidros de cola líquida (110g)
TARDE: 12h50min
• 1 caixa de giz de cera
• 2 caixas de lápis de cor
• 2 jogos de caneta hidrocor
• 1 caneta permanente preta
• 2 tubos de tinta 3D
• 3 potes de tinta para tecido (37 ml)
• 1 tinta acripuff (qualquer cor)
• 1 tela para pintura (20x20)
• 2 caixas de MDF – qualquer tamanho
• 1 jogo de material dourado de madeira
• 1 jogo pedagógico da faixa etária 6 a 7 anos
• 3 revistas em quadrinhos (gibi)
• 3 revistas “Picolé” (adquirida em banca de revista)
• 50 palitos de picolé (arredondado)
• Revista usada para recorte
MATERIAL INDIVIDUAL DO ALUNO: tesoura sem ponta, lápis, borracha, apontador, régua de 30
cm, pincel para pintura, caneta preta, caneta azul e corretivo.

ENTREGA DE MATERIAIS - DIA 30/01/2020
Educação Infantil e Ensino Fundamental 1º ao 5º ano

As professoras estarão nas salas recebendo os materiais
7h às 11h – Turno Matutino
13h às 16h – Turno Vespertino

LIVROS:
1) LÍNGUA PORTUGUESA:
AKPALÔ - 2º ano - ISBN - 9788510076012

CÓDIGO PROMOCIONAL
844S006
Livros da Editora do Brasil
20% de desconto
www.editoradobrasil.com.br

2) Interpretação de Textos – Desenvolvendo a competência leitora - 2
William Cereja e Ciley Cleto Editora Atual - ISBN: 978-85-357-1980-2
LITERATURA: 1) O cofre do João – Vera Lucia Dias – Mais motivos
2) Charlotte no reino das fadas do dente – Suppa e Miguel
Falabella – Callis
3) INGLÊS: Orbit – 2 Editora Richmond - ISBN - 978-85-16-10777-2
4) MATEMÁTICA: AKPALÔ - 2º ano - ISBN - 9788510074520
5) CIÊNCIAS: Projeto Ápis 2 - Rogério G. Nigro - Editora Ática
ISBN- 978-85-0818-498-9
6) HISTÓRIA: Ligamundo - Alexandre Alves e Letícia Fagundes de Oliveira
Editora Saraiva
ISBN - 9788547234430
7) GEOGRAFIA: Ligamundo - Elian Alabi Lucci e Anselmo Lázaro Branco
Editora Saraiva ISBN - 9788547234331
8) EMPREENDEDORISMO: O livro será disponibilizado pela Escola.
9) ROBÓTICA - O livro será vendido na secretaria da Escola.
OBSERVAÇÕES: 1) Todo o material deverá vir com o nome do aluno.
2) Será obrigatório o uso da agenda escolar.
3) O início do uso dos livros didáticos será no dia 20/02/2020.
4) Assim que algum material terminar, o responsável deverá enviar
outro para substituí-lo.
5) Não será permitido o uso de livros didáticos usados.
UNIFORME:
O uniforme será vendido na VesteMenta (3323-1964)
• camisa ou camiseta para Educação Física
• calça de tactel ou saia
• tênis
Obs.: saias – só para alunas até o 5º ano ou alunas evangélicas.

