Leonardo Da Vinci Gama
Lista de Material Ensino Fundamental Anos Iniciais
2º ANO /2022
1º Dia de Aula
02 cadernos universitários, 96 folhas, sem espiral.
01 caixa de lápis de cor com 12 cores
01 caixa de lápis de cor Tons de Pele – 12 cores
01 caixa de bastão de cera 12 cores (estaca)
01 conjunto de canetinha hidrocor, com 12 cores
01 apontador com depósito
01 borracha macia para lápis
01 tesoura pequena com ponta redonda
03 lápis pretos nº 2
01 tubo de cola bastão
01 tubo de cola líquida
01 régua de 30cm (plástico duro);
01 pasta arquivo espiral, com 50 plásticos espessos
01 pasta com 30 sacos plásticos (produção textual)
01 pasta de plástico, com elástico (para o tema de casa e livro do rodízio da turma)
01 pasta de plástico, com elástico ( Inglês)
2 º Dia de Aula
100 folhas de desenho A4 (gramatura 180)
50 folhas de desenho A3 (gramatura 120)
50 folhas pautadas ofício
01 pacotes de colorset cards
04 envelopes (tamanho A4)
02 folhas de EVA lisa (cor a escolher) – tamanho A4
02 folhas de papel cartaz
01 caixa de massinha de modelar à base de cera, 12 cores - Soft
04 pacotes de massa de EVA
01 estojo de tinta guache com 6 cores – 15ml
01 pincel
100 palitos de picolé
02 revistas de passatempo ( ex Picolé)
02 gibis
01 gibi de Inglês (sugestão Mônica and friend)
3º Dia de Aula
01 caixa de material dourado com 111 peças
01 lousa magnética pequena com caneta e apagador (para escrita da letra
cursiva);
02 revistas de passatempo (ex Picolé)

02 gibis
01 gibi de Inglês ( sugestão Mônica and friend)
01 jogo pedagógico (a ser definido na primeira reunião de pais).
Retalhos de tecido com estampas a escolher.
01revista (usada)
4º Dia de Aula
LIVROS DE LITERATURA INFANTIL
Livro de férias:

Zélia

Stéphanie Augusseau – Editora Aletria
1º trimestre: O Caso do Pote Quebrado
Milton Célio de Oliveira Filho, Mariana Massarani- Editora Brinque-Book
Os demais livros literários serão solicitados ao longo do ano.
LIVROS DIDÁTICOS
- Língua Portuguesa - Ligamundo – 2º ano
Luzia Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco - Editora Saraiva ISBN:
978-85-472-3453-9 (aluno)
- Matemática - Marcha Criança – 2º ano
Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho e Vívian Marsico Editora Scipione
ISBN: 978-85-474-0228-0 (aluno)
- Língua Inglesa - SHINE ON 2 SB PREMIUM PK
Helen Casey – Editora Oxford – 2020
ISBN: 9780194069113
- Caligrafia - Marcha Criança 2º ano
Maria Teresa e Armando Coelho - Editora Scipione
ISBN: 9788547402655
Uma mochila contendo:
-01 Kit Lanche: lancheira (opcional), guardanapo, pratinho para o lanche, bebida
(contendo copo ou canudo)
-01 garrafinha para água
Material de Música
01 flauta doce germânica, identificada com etiqueta plástica que permita a higienização.
O material é de uso individual e deverá ficar com o estudante, vindo para a Escola nos
dias de aula de Música.
01 pasta catálogo com 20 envelopes plásticos
Observações:
Identificar todos os materiais (inclusive lápis, canetinhas, giz de cera, borrachas,
apontador, tesoura e colas).
Colocar o nome do estudante nas capas dos livros, cadernos e pastas.

Não dobrar as folhas A3.
Observar o tamanho indicado de cada material.
Poderão ser solicitados materiais complementares durante o ano letivo, de acordo com os
projetos desenvolvidos.
Usar uniforme diariamente. Para identificação, sugerimos bordar o nome do estudante ou
identificá-lo com uma caneta permanente.
Repor o material do estojo ao longo do ano letivo, sempre que houver necessidade.

Livros de Literatura Infantil

As solicitações de livros para os projetos de leitura serão divulgadas ao longo dos trimestres

Livros Didáticos

Língua Portuguesa - Ligamundo – 2º ano
Luzia Fonseca Marinho e Maria da Graça Branco
Editora Saraiva
SBN: 978-85-472-3453-9 (aluno)

Matemática - Marcha Criança – 2º ano
Maria Teresa, Maria Elisabete, Armando Coelho e Vívian Marsico
Editora Scipione
SBN: 978-85-474-0228-0 (aluno)

Língua Inglesa - SHINE ON 2 SB PREMIUM PK
Helen Casey – Editora Oxford – 2018
SBN: 9780194069113

Caligrafia - Marcha Criança 2º ano
Maria Teresa e Armando Coelho
Editora Scipione
SBN: 9788547402655

Material de Arte

Será solicitado em março.

Material de Música
Uma flauta doce germânica, identificada com etiqueta plástica que permita a higienização. O
material é de uso individual e deverá ficar com o estudante, vindo para a Escola nos dias de
aula de Música.

